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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 140
2020. gada 16. oktobrī 

17.
oktobrī

Rudens tirgus “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Rudens tirdziņš, zupas degustēšana, līdzpaņemtās 
“Dižražas” svēršana. Plkst. 11.00 tirgus placi 
pieskandinās folkloras kopa “Ore”.
Nītaurē, Paaudžu parkā no plkst. 9.00

17.
oktobrī

Seminārs “Pagātnes mantojums – liecības, 
kas iedvesmo mūsdienās”. 
Seminārā piedalīsies Rihards Vidzickis, 
Ervīns Krauklis, Ina Ločmele un Ieva Zemīte. 
Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas 
pasniegšanas ceremonija (plkst. 16.30)
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” plkst. 14.00
(Visiem, kuriem neizdevās piereģistrēties pasākumam,
būs iespēja to vērot tiešsaistē Facebook lapā
“Āraišu Arheoloģiskais parks”).

24.
oktobrī

Senioru dienai veltīts pasākums rudens noskaņās
Amatas kultūras centrā plkst. 13.00

24.
oktobrī

Skujeniešu dziedātais koncerts “Mana dziesma”
Skujenes tautas namā plkst. 19.00. Bez maksas

31.
oktobrī

Lekcija “Brāļu draudzes rokraksti – vidzemnieku 
dzīvesstāsti.” (LNB pētniece, dr. phil. Beata 
Paškevica)
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centrā plkst. 16.00–18.00. Bez maksas

11. 
novembrī

“Drabešu pagasta lepnums 2020” balvas tiks 
pasniegtas 11. novembrī pēc komitejas sēdes. 

13. 
novembrī

“Nītaures pagasta lepnums 2020”. Nītaures pagasta 
iedzīvotāju sveikšana 5 dažādās nominācijās. 
Pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00. Bez maksas

14. 
novembrī

“Skujenes pagasta lepnums 2020”. Skujenes 
pagasta iedzīvotāju sveikšana 5 dažādās nominācijās. 
Pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Skujenes tautas namā plkst.16.00. Bez maksas

14. 
novembrī

“Amatas pagasta lepnums 2020”. Amatas pagasta 
iedzīvotāju sveikšana 5 dažādās nominācijās. 
Pašdarbības kolektīvu priekšnesumi. 
Amatas kultūras centrā plkst. 18.00. Bez maksas

14. 
novembrī

“Zaubes pagasta lepnums 2020”. Zaubes pagasta 
iedzīvotāju sveikšana 5 dažādās nominācijās. 
Pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Zaubes kultūras namā plkst. 16.00. Bez maksas

18. 
novembrī

Valsts svētku pasākums 
Amatas novada pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, 
uzņēmēju sveikšana, iedzīvotāju balsošanas rezultātu 
paziņošana nominācijās “Gada notikums 2020”, 
“Gada pārsteigums 2020”, “Gada projekts 2020”, 
“Gada nenotikums (neraža) 2020”.
Amatas kultūras centrā plkst. 14.00. Bez maksas

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Eva Koljera, 
Āraišu ezerpils un tūrisma 
nodaļas vadītāja

17. septembrī Āraišu ezer-
pils Arheoloģiskajā parkā, lai 
pieminētu arheologu Jāni Apa-
lu viņa 90. dzimšanas dienā, 
pulcējās viņa domu biedri, ģi-
mene, Amatas novada dome un 
valsts amatpersonas. Pēc svinī-
gām runām un atmiņu stāstiem 
klātesošie devās nolikt ziedus 
uz Jāņa Apala kapa.

LR Kultūras ministrs apmeklē 
Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku

Pasākumu ar savu klātbūt-
ni pagodināja arī LR kultūras 
ministrs Nauris Puntulis. Savā 
runā viņš novērtēja gan Jāņa 
Apala mūža darbu un ieguldī-
jumu ezerpils izveidošanā, gan 
arī izcilā arheologa dzīves stās-
tu kā iedvesmu šodienas arheo-
loģiskā parka apmeklētājiem.

Svinīgajā atceres pasākumā 
Nauris Puntulis sacīja: “Arheo-
loga Jāņa Apala paveiktais ir lie-
lisks piemērs, kad sapnis kļūst 
par mērķi un, degsmes dzīts, 

pārtop rezultātā, kas vainago 
mūžu un paliek nākamajām 
paaudzēm kā svarīgs ieguldī-
jums Latvijas kultūrvēstures 
apzināšanā un saglabāšanā. Tas 
ir paraugs ikvienam, kā neno-
bīties, neatkāpties, bet sasniegt 
iecerēto, pat ja ideja sākotnēji 
citiem varbūt šķiet tik neaptve-
rami drosmīga kā Jāņa Apala 
apņemšanās reiz augšāmcelt 
ezerpili”.

Foto: Indars Krieviņš

Elita Eglīte, 
Amatas novada domes priekšsēdētāja

Balvai šogad jau piektā pie šķiršanas reize. Iz-
vērtējot iepriekšējo gadu pasākumus – gan labās 
atsauksmes, gan kritiskās piezīmes par tiem, gan 
Covid-19 ierobežojumus, – šī gada balvu pie-
šķiršana notiks katrā no novada pagastiem valsts 
svētku pasākumos. Balvas tiks piešķirtas piecās 
nominācijās:

•	 Gada	lepnums	izglītībā	2020,
•	 Gada	lepnums	kultūrā	2020,
•	 Gada	lepnums	sportā	2020,
•	 Gada	lepnums	tūrismā	2020,
•	 Gada	lepnums	sabiedrībā	2020.
Balvu saņēmējus izvirza attiecīgo jomu vadītā-

ji novadā – izglītības pārvalde, sporta dzīves va-
dītāji, tūrisma un kultūras dzīves vadītāji, pagasta 

pārvalžu darbinieki. Balvu saņēmējus apstiprina 
deputāti.

Sekojiet informācijai par pasākumu norises 
laikiem katrā pagastā!

18. novembrī plkst. 14.00 pulcēsimies valsts 
svētkiem veltītā svinīgā pasākumā Ģikšos, 
Amatas novada kultūras centrā. Šajā gadā uz 
pasākumu aicināsim Amatas novada uzņēmējus, 
ar kuru paveikto patiesi varam lepoties. Lai nova-
da iedzīvotājiem būtu iespēja vērtēt 2020. gadu, 
piedāvāsim aptaujas veidā noteikt:

•	 Gada	notikums	2020,
•	 Gada	pārsteigums	2020,
•	 Gada	projekts	2020,
•	 Gada	nenotikums	(neraža)	2020.
Par pretendentiem ir iespēja nobalsot elek-

troniski Amatas novada pašvaldības mājas-
lapā www.amatasnovads.lv, aizpildot anketu vai

Amatas novada lepnums 2020

pagasta bibliotēkās (Ieriķu, Līvu, Skujenes, Nītaures, Zaubes, 
Ģikšu). Balsošana notiek no 16. oktobra līdz 1. novembrim. Valsts 
svētku pasākums būs lieliska iespēja svētku koncertā redzēt novada 
paš darbības kolektīvus.

Aktuālākajai informācijai
saistībā ar Covid-19

vīrusa ierobežošanu un 
kultūras, sporta pasākumu 

norisi Amatas novadā
sekojiet līdzi: 

www.amatasnovads.lv!
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23. septembrī domes sēdē tika lemts 
par:

•	 studiju	 programmu	 speciālis-
tu noteikšanu stipendiju piešķiršanai 
2020. gadā.

•	 grozījumiem	 2018.	 gada	 14.	 sep-
tembra deleģēšanas līgumā ar SIA 
“CDzP”.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Līdumnieki”,	
kadastra	Nr. 42960030108,	izsoles	rezul-
tātu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	īpašuma	“Pauļu	pļavas”,	
kadastra	Nr. 42960040104,	izsoles	rezul-
tātu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Annas	 Ezer-
maļi”,	kadastra	Nr. 42960030182,	izsoles	
rezultātu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	īpašuma	“Silenieki”,	ka-
dastra	Nr. 42960070062,	izsoles	rezultā-
tu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Cepurītes”,	
kadastra	 Nr.  42460090217,	 izsoles	 re-
zultātu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Ričioņi”,	 ka-
dastra	 Nr.	 42460070349,	 atkārtotās	 iz-
soles organizēšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Arāji”,	 Ama-
ta, Drabešu pagasts, Amatas novads, 
kadastra	 Nr.  42460090349,	 nodošanu	
atsavināšanai un atkārtotās izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.

•	 deklarētās	dzīvesvietas	anulēšanu.
•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	īpašu-

ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī-

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Lai izveidotu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru, Amatas nova-
da Spārē pabeigti būvdarbi trīs 
ēkās, izveidojot dienas aprūpes 
centru, sociālās rehabilitāci-
jas centru un grupu dzīvokļu 
ēku. Būvdarbi veikti projekta 
“Pakalpojumu infrastruktūras 

Pabeigti būvdarbi deinstitucionalizācijas projektā Spārē

attīstība deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai Ama-
tas novada Spārē” (projekta 
nr. 9.3.1.1/18/I/018)	ietvaros.

Kopš 2020.  gada ziemas 
Amatas novada Spāres pamat-
skolas teritorijā noritēja būv-
darbi, kurus veica SIA “SA-
NART”. Projektā tika veikta 
saimniecības ēkas atjaunošana 
par sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 

internāta pārbūve par grupu 
dzīvokļiem, esošās siltumnīcas 
piebūves pārbūve par dienas 
aprūpes centru personām ar ga-
rīgā rakstura traucējumiem, iz-
veidojot arī specializētās darb-
nīcas.

Amatas novada pašvaldība 
projektu “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē” īstenoja 
saskaņā ar Vidzemes plānoša-

Zaubē pārbūvē tiltu
Norisinās remontdarbi uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) – uz tilta pie Lejas 

ezera	(28,48.	km)	Zaubes	pagastā.
Pēc apbraucamo ceļu izbūves vecais tilts tika nojaukts, lai tā vietā izbūvētu jaunu 

monolīta dzelzsbetona tiltu ar gājēju ietvēm. Tilta garums – 5 metri. Darbus veic SIA 
“Tilts”.

Būvdarbi tiks pabeigti nākamgad.

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

mējumu [..] sadalīšanu.
•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstipri-

nāšanu Zaubes pagasta nekustamā īpa-
šuma „Kalna Vanzēni” sadalīšanai.

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstipri-
nāšanu Zaubes pagasta nekustamā īpa-
šuma „Kausuļi” sadalīšanai.

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstipri-
nāšanu Zaubes pagasta nekustamā īpa-
šuma „Kalna Pluņķi” sadalīšanai.

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstip-
rināšanu Nītaures pagasta nekustamā 
īpašuma „Dziesmas” sadalīšanai.

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstip-
rināšanu Nītaures pagasta nekustamā 
īpašuma „Meža Slimpi” sadalīšanai.

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstipri-
nāšanu Drabešu pagasta nekustamā īpa-
šuma [..] sadalīšanai.

•	 	zemes	ierīcības	projekta	apstipri-
nāšanu Amatas pagasta nekustamā īpa-
šuma [..] sadalīšanai.

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpa-
šuma “Kārļi” sadalīšanu un nosaukuma 
apstiprināšanu.

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	īpašu-
ma [..] nosaukuma un adreses maiņu.

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	īpašu-
ma  [..] adreses maiņu dzīvojamajai ēkai.

Nākamā domes sēde – 21.10.2020. 
plkst. 15.30 

nas reģiona deinstitucionalizā-
cijas plānu. Projektā izveidota 
šāda sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra:

•	 sociālās	 rehabilitācijas	
centrs bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem un viņu 
liku miskajiem pārstāvjiem. At-
bilstoši plānotajam, šeit tiks 
sniegts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums	 18	 bērniem	 ar	
funkcionāliem traucējumiem 
un viņu likumiskajiem pārstāv-
jiem;

•	 grupu	 dzīvokļu	 ēka,	 kurā	
būs pieejamas normatīviem at-
bilstošas 10 vietas pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem;

•	 dienas	 aprūpes	 centrs	
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurā jaunizvei-
dotas normatīviem atbilstošas 
12 vietas dienas aprūpes centra 
pakalpojumā pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura trau-
cējumiem;

•	 specializētās	 darbnīcas	
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurā jaunizvei-
dotas normatīviem atbilstošas 

10 vietas specializēto darbnīcu 
pakalpojumā pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura trau-
cējumiem;

Projekts “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē” (projekts 
nr.	 9.3.1.1/18/I/018)	 tiek	 reali-
zēts darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti ne-
atkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” pirmās un 
otrās projektu iesniegumu atla-
ses kārtā.

Projekta kopējie izdevumi ir 
521  820,95	 EUR,	 no	 tiem	 ko-
pējie attiecināmie izdevumi 
373 889,21	EUR.	No	tiem	ERAF	
finansējums	 222  896,35	 EUR,	
valsts budžeta dotācija pašvaldī-
bām	9833,66	 EUR,	 pašvaldības	
finansējums	289 090,94 EUR.

Foto: Anete Eglīte

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds
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Par nekustamā īpašuma 
“Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Arāji”, kadastra 
Nr. 42460090349,	Amatā,	Drabešu	pagastā,	Amatas	novadā,	kas	sastāv	no	zemes	
vienības kopplatībā 0,6101 ha, atkārtoto izsoli. Tās noteikumi pieejami Amatas 
novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada 
pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī	apskati	pa	tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 6. novembrī plkst. 12.00 Amatas novada pašval-
dības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par pie-
dalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību 
vai elektroniski uz e-pastu maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. ga da 
4. novembra	plkst.	17.00.

Nekustamā	 īpašuma	sākumcena	7000	EUR.	Nodrošinājuma	nauda	–	10%	
no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	700	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	
dalības	maksa	–	20 EUR.	

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu 
Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, 
Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	

SEB	banka:		kods	UNLALV2X,	konts	LV52UNLA0050000013301,
AS	Swedbank:	kods	HABALV22,	konts	LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Ričioņi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ričioņi”, kadastra 
Nr. 42460070349,	Drabešu	pagastā,	Amatas	novadā,	kas	sastāv	no	zemes	vienības	
kopplatībā	1,7388	ha,	atkārtoto	 izsoli.	Tās	noteikumi	pieejami	Amatas	novada	
pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. 
Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa 
tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 6. novembrī plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldības 
ēkā “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos 
izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski 
uz	 e-pastu	 maris.timermanis@amatasnovads.lv	 līdz	 2020.	 gada	 4.  novembra	
plkst. 17.00.

Nekustamā	 īpašuma	 sākumcena	 8500	 EUR.	 Nodrošinājuma	 nauda	 –	 10%	
no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	850	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	
dalības	maksa	–	20	EUR.	

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu 
Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, 
Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	

SEB	banka:		kods	UNLALV2X,	konts	LV52UNLA0050000013301,
AS	Swedbank:	kods	HABALV22,	konts	LV41HABA0551000289503.

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

2020.  gada vasarā ir pabeigtas visas 
aktivitātes, kas tika plānotas projektā 
“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas 
un laika lokos”, – Āraišu ezerpils ar-
heoloģiskā parka apmeklētāju centrā ir 
iekārtota jauna pastāvīgā ekspozīcija, 
savukārt Āraišu ezerpils brīvdabas eks-
pozīcija ir papildināta ar būtisku ele-
mentu – aizsargceltni.

Jau iepriekš ziņots, ka projektā “Kul-
tūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos” 2019. gadā tika uzbūvēts 
jauns apmeklētāju centrs, kura būvdar-
bus veica SIA “Ekers”. Šī ēka skatē “Gada 
labākā būve Latvijā” koka ēku kategorijā 
ieguva 2. vietu. Savukārt 2020. gada pir-
majā pusē apmeklētāju centrā tika izvei-
dota pastāvīgā ekspozīcija, kurā izzinošā 
veidā iepazīstamas izrakumos iegūtās 
oriģinālās liecības un arheologa Jāņa 
Apala stāsts. Ekspozīcijas dizaina kon-
cepciju izstrādāja Dizaina birojs H2E.

Vēl viena no projekta aktivitātēm bija 
saistīta ar Āraišu ezerpils brīvdabas eks-
pozīcija papildināšanu – aizsargceltnes 
atjaunošanu. 2020. gada vasarā tika veik-
ti būvdarbi un to rezultātā ir pabeigts un 

nodots ekspluatācijā mītnes aizsargbū-
ves fragments, kas sastāv no kaujas ejas, 
platformas, žogiem un ieejas vārtiem un 
rada priekšstatu par tā laika aizsardzī-
bas metodēm un nozīmi. Āraišu ezer-
pils aizsargceltnes pārbūves būvprojekta 
autore ir arhitekte Kristīne Veinberga, 
kas aizsargceltnes projektēšanā – kaujas 
ejas, platformas, žoga un vārtu pārbū-
vē –	ir	izmantojusi	jau	1985. gadā	izstrā-
dāto restaurācijas projektu. Atsevišķas 
detaļas papildinātas, izmantojot J. Apala 
arhīva zīmējumus. 

Sadarbības projekts “Kultūra, vēstu-
re, arhitektūra Gaujas un laika lokos” 
(Nr.5.5.1.0/17/I/004)	 tika	 īstenots	 Eiro-
pas	Savienības	 fondu	2014.–2020.  gada	
plānošanas perioda darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.5.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultū-
ras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. 
Amatas novada pašvaldība projektu īste-
no sadarbībā ar Siguldas novada pašval-
dību, kas ir projekta vadošais partneris.

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā 
parkā īstenots projekts

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Amatas novada Drabešu pagasta Ieri-
ķos ir pabeigti būvdarbi divos objektos – 
Cecīļu ielas un Kumadas ielas krusto-
jumā un Lielajā ielā, un Amatas novada 
pašvaldības apvienotā būvvalde ir pieņē-
musi šos objektus ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš tika minēts, būvdarbi 
tika veikti kopš 2020. gada aprīļa. Cecīļu 
ielas un Kumadas ielas krustojumu pār-
būves	darbus	veica	SIA	“8	CBR”,	savukārt	
Lielās ielas seguma atjaunošanas darbus 
veica SIA “Limbažu ceļi”.

Pārbūvējot Kumadas un Cecīļu ielas 
krustojumu, izveidoti ceļa apzīmējumi 
un atstarojoši norobežojošie stabiņi, lai 
nodrošinātu transporta un gājēju satik-
smes drošību. Projekta gaitā, atjaunojot 
Kumadas ielas segumu, samazināts tās 
garenkritums un saglabāts esošais ielas 
brauktuves platums, savukārt gar Cecīļu 
ielu izveidotas gājēju ietves un automašī-
nu stāvvieta. Iespēju robežās paplašināts 
Kumadas ielas pievienojums valsts gal-
venajam autoceļam A2, lai nodrošinātu 
drošu smagā transporta pārvietošanos.

Projekta	 “Uzņēmējdarbības	 attīstībai	
nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Amatas novada Drabešu pagasta Ieri-
ķos” tiek realizēts darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privā-
to investīciju apjomu reģionos, veicot 
iegul dījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktū-
rā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības centru paš-
valdības”.

 Projekta īstenošanas rezultātā, iz-
veidojot un uzlabojot satiksmes infra-
struktūru, labumu gūs vismaz 6  ma-
zie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 
10  jaunas darbavietas un nodrošinā-
tas	 416  197,41  EUR	 privātas	 investīci-
jas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 
2023. gada 31. decembrim, un to sasnieg-
šanā būtiska loma ir SIA “Ekju”, kas jau 
līdz šim ir veikusi apjomīgas investīcijas 
savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot ne-
pieciešamos rādītājus šī projekta īsteno-
šanai.

Projekta kopējas plāno tās izmaksas –  
483	980,85	EUR,	no	tiem	409	637,33	EUR	
ir	ERAF	finansējums	un	18	072,24	EUR –		
valsts  budžeta dotācija pašvaldībai.

Ieriķos pabeigti būvdarbi 
uzņēmējdarbībai būtiskas 
infrastruktūras attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

http://www.amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Aija Pundure, 
skolotāja, Ekoskolu 
programmas koordinatore 
Amatas pamatskolā

Amatas pamatskola Eko-
skolu programmā piedalās no 
2002.  gada jūnija, kad Latvi-
ja pievienojās starptautiskajai 
Ekoskolu programmai. Toreiz 
mēs bijām otrā skola Latvijā, 
kura piedalījās šajā program-
mā. Šobrīd no pirmā gada esam 
palikuši tikai mēs. Jau 17 reizes 

esam saņēmuši Zaļo karogu – 
Ekoskolu simbolu, vides izglītī-
bas kvalitātes zīmi par sniegu-
mu programmas realizācijā. 

Atskatoties uz paveikto, jā-
teic, ka skolas ilgtspējīgās dar-
bības atslēdziņa ir skolotāji, 
skolēni, vecāki un pašvaldība. 
Tas ir kopdarbs, kurā mācāmies 
un augam mēs visi.

Tik ilgi šajā programmā esam 
piedalījušies un piedalāmies, jo 
vienmēr ir kāda jauna tēma, 
kuru pētīt, izzināt un apgūt 

padziļināti.	 18	 gadu	 laikā	 vai-
rākkārt strādājām pie tēmām: 
Mežs, Skolas vide un apkārtne, 
Klimata pārmaiņas, Enerģija, 
Transports, Ūdens, Bioloģiskā 
daudzveidība, Pārtika, Atkri-
tumi. Šodien pasaulē ir mainī-
jusies izpratne par ekoloģiju un 
skatījums uz to, tāpēc vienmēr 
ir ko mācīties, vienmēr var vai-
rāk un labāk.

Programmā veiktie darbi 
veicina izpratni par vidi, tas ir 
neatņemams mācību procesa 
elements. Tā ir intereses ra-
dīšana, attieksmes veidošana, 
vērtību un paradumu audzinā-

Sandra Grundīza,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
6. klases audzinātāja

Jau apritējuši  divi gadi, kad 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
6. klases skolēni izzinošās no-
darbībās centās rast atbildi uz 
jautājumu – vai mūsdienās va-
rētu pārcelties uz dzīvi Āraišu 
ezerpilī? Cik ilgs laiks tas būtu, 
ko vēlētos un varētu nodzīvot 
ezerpils koka mājiņās? Atbildi  
nojaušat, tie nebūs gadi un mē-
neši, pat nedēļas. Tā varētu būt 
kāda diena, stundas, ar dzelzs 
laikmeta guļvietas iekārtojumu,  
traukiem, darba rīkiem, ēdienu.

Amatas novada mājaslapā  
katram ir iespēja noklausīties 

Aija Pundure,
Amatas pamatskolas 
skolotāja, ārpusstundu darba 
organizatore

Tas nebūs stāsts par zīlēm un 
kastaņiem, par rudens ziediem, 
āboliem un bagāto rudens ražu 
piemājas dārzos. Tas būs in-
formatīvs vēstījums par skolas 
piedāvātajām interešu izglītības 
programmām – pulciņiem, ku-
ros skolēni 2020./2021. mācību 
gadā var pilnveidot savas inte-
reses, izkopt talantus, mācīties 
ko jaunu.

Skola piedāvā 10 interešu 
izglītības programmas, kur gan 
sākumskolas, gan pamatskolas 
klašu skolēni kaldina savus va-
ļaspriekus: 

•	 mūzikā	(korī	un	ansamblī)	
(vadītāja Ilvija Bikiņa), 

•	 tautas	 dejās	 –	 divos	 deju	
kolektīvos “Amatiņa”, (vadītāja 
Taiga Krūmiņa),

•	 floristikas	 –	 čaklo	 roku	
(vadītāja Viola Griba), 

•	 jauno	 satiksmes	 dalībnie-
ku, 

radio raidījumu SWH saru-
nu ciklā “Ar dziesmu par dzī-
vi”. Tajā arheologs Jānis Apals 
sarunājas ar žurnālistu Paulu 
Timrotu un pauž savu pārlie-
cību, ka mūsdienu cilvēks ta-
jos apstākļos izdzīvot nespētu, 
gluži tāpat kā viņi mūsdienu 
apstākļos. “Katram savs laiks ir 
dots. To jau senie grieķi zināja, 
ka divreiz vienā upē neiekāps,” 
saka arheologs. 

Kas tad ir arheologs? To 
17.  septembra vēstures stundā 
sestklasnieki devās noskaidrot 
uz Āraišu muzejrezervātu pie 
muzeja pedagoģes Sandas Sal-
miņas un arheoloģes Lauras 
Lēģeres. 

“Arheologs ir cilvēks, kurš 

•	 radošās	pašizpausmes	(va-
dītāja Inga Voitkeviča),

•	 Jaunsardzes	 (vadītājs	 Egils	
Kaimiņš), 

•	 šūšanas	(Ija	Kazaka),	
•	 kokapstrādes	 (Zigmunds	

Eizenbergs), 
•	 divās	vispārējās	sagatavotī-

bas – sporta grupas, 
•	 uzņēmējdarbība	 jeb	 sko-

lēnu mācību uzņēmumi (Ginta 
Zariņa-Raiskuma), 

•	 vides	 domnīca	 (Aija	 Pun-
dure).  

Interešu izglītības program-
mu – pulciņu piedāvājumu šo-
gad apgūst 93 no 105 Amatas 
pamatskolas skolēniem. Vairā-
ki darbojas 2–3 programmās. 
Ārpus skolas – Amatas novada 
mūzikas un mākslas skolā, Cēsu 
sporta skolā, CBJC “Spārni”, 
sporta klubā “Pārgauja”, Līgat-
nes mūzikas un mākslas skolā – 
talantu	pilnveido	34	skolēni.

Priecājamies, ka ikviens sko-
lēns sev atradis jēgpilnu  brīvā 
laika piepildījumu pēc mācību 
stundām! 

Drabešu Jaunā pamatskola iejūtas 
ezerpiliešu ādā un pēta arheologa 
profesiju

Astoņpadsmit zaļi gadi

Varbūt pat Iespēju skola

šana: veidojam vai mainām pa-
radumus, mācāmies, izzinām 
un izprotam, kā mūsu rīcība  
ietekmē ne tikai mūs pašus, bet 
arī pasauli. Lai kaut ko iemīlētu, 
tas jāiepazīst! Tā ir arī ar Eko-
skolu programmu. Šajā mācību 
procesā skolēni ne tikai darbo-
jas skolotāju vadībā, bet arī paši 
nāk ar idejām, redzējumu, ietei-
kumiem konkrētu prob lēmu ri-
sinājumam. Kopā ar skolēniem 
darbojas un  iesaistās vecāki un 
vietējā kopiena.

Ekoskolu programmas rea-
lizācija balstīta 7 soļu princi-
pā  – tēmās, kurās katru gadu, 
kad  piesakāmies darbībai prog-
rammā, izvēlamies realizējamo 
tēmu, veidojam jaunu ekopa-
domi, veicam vides novērtēju-
mu, izstrādājam rīcības plānu, 
nodrošinām pārraudzību un 
izvērtēšanu, darbības metodo-
loģijā atrodam  saikni ar mācību 
saturu, domājam par  visas sko-
las un sabiedrības iesaisti, dar-
bību sinhronizējam ilustratīvā 
vides kodeksā.

Pētot bioloģisko daudzveidī-
bu, bijām  iesaistījušies 2 starp-
tautiskajos  projektos: “Lie-
lās augu medības”, Erasmus  + 
“HOBs adventure”, kurā sadar-
bībā ar Slovēnijas, Igaunijas, 
Islandes un 10 Latvijas skolām 
sagatavojām vides nodarbību 
plānus – aprakstus pirmssko-
lām un sākumskolai. Šobrīd 
darbojamies	LUCART	projektā	
“Aprites ekonomika”.

Mums visiem kopā ir svarī-
gi izprast, kā cienīt vietu, kurā 
esam. Sekojot līdzi tam, lai 
skolā radītu mazāk atkritumu, 
skolas un klašu pasākumos ne-
izmantojam vienreiz lietojamos 
traukus, katram skolēnam un 

darbiniekam ir sava vairākkārt 
lietojama krūze vai ūdens pude-
le, ko var atkārtoti uzpildīt. 

Rīkojot vākšanas akcijas, 
mūs atbalsta skolēnu vecāki, 
ciemata kopiena, bibliotēka, 
veikals. Ģimeņu pēcpusdienās 
skolas teritorijā esam iestādījuši 
sniegpulkstenītes, krokusus un 
citas pavasara puķes. Pavasarī 
skolēni ir aktīvi tēju vācēji. Sa-
vāktais materiāls pārtop videi 
draudzīgos skolas suvenīros, 
kurus dāvinām skolas ciemi-
ņiem. 

Skolēni ir izstrādājuši vai-
rākus ideju projektiņus skolas 
vides labiekārtošanai. Šādu ide-
ju  realizēšanā pašvaldība ir at-
saucīga: šogad izveidots  gājēju 
celiņš un tiltiņš, lai nokļūtu no 
skolas uz sporta laukumu. 

Skolas ekopadomes priekš-
sēdētāja Diāna Mizga veik-
smīgi uzsākusi darbu ar jauno 
ekopadomi. Aktīvi un atbildīgi 
mācīšanās ekoskolā veicina vidi 
saudzējošus paradumus, kas 
skolēniem kļuvusi pašsapro-
tami: gan taupīgi tērēt ūdeni, 
papīru, gan izslēgt apgaismo-
jumu, elektroiekārtas. Skolēni 
paši rūpējas par skolas terito-
riju, tās apzaļumošanu. Mums 
nav sētnieka un dārznieka, paši 
mācāmies ieraudzīt problēmas 
un rast iespējamos risinājumus. 
Ekoskolu programma ir viens 
no visaptverošākajiem un po-
pulārākajiem vides izglītības 
modeļiem. Modelis, kurš bals-
tīts kompetencēs, caurvijās, ti-
kumos un vērtībās.

Katrs jauns gads programmā 
ir izaicinājums, uzdrīkstēšanās 
un iespējas  zināt, saprast, prast 
un darīt!  

 

atklāj, kas noticis pirms dau-
dziem gadiem. Tā laika liecības 
viņš vai nu izrok, vai atrod zem 
ūdens. Muzejā es daudz jauna 
iemācījos par arheoloģiju un 
vēsturi. Mūs pat nedaudz nofil-
mēja un rādīja ziņu raidījumā, 
jo tieši šajā dienā bija  Jāņa Apa-
la 90. dzimšanas diena,” stāsta 
Emīlija. 

Kas zina, varbūt kādā no 
mums radās interese, lai nā-
kotnē kļūtu par arheologu un 
izzinātu to Āraišu ezerpils daļu, 
kura tika atstāta pētīšanai nā-
kamajām paaudzēm. Ja tā, tad 
lai pietiek pacietības, zināšanu, 
gribasspēka, degsmes un mērķ-
tiecības, kā tas bija arheologam 
Jānim Apalam!

Pēc videokonferences, kad tika saņemts Zaļais karogs.
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17., 18. un 19. oktobrī Zvārtes ieža teritorijā no-
risināsies starptautiskās pilnmetrāžas spēlfilmas 
“THE PIPER” vairāku epizožu filmēšana. Šajos da-
tumos apmeklētājiem nebūs pieejama Zvārtes ieža 
teritorija. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā varētu 
būt nelielas filmēšanas plāna izmaiņas.

Daiga Livčāne,
projekta “THE PIPER” filmēšanas vietu menedžere

Filma	“The Piper”	(“Hamelinas	stabulnieks”)	ir	teikā	
balstīta romantiska pasaku filma ar fantāzijas filmas ie-
virzi auditorijai 12+. Tas ir Vācijas, Latvijas, Nīderlan-
des un Krievijas kopprojekts.

No Latvijas puses filmas ražošanas procesu nodro-
šina	filmu	studija	“TASSE	FILM”,	kuras	pēdējās	produ-
cētās	filmas	“Oļegs”,	“Paradīze	`89”	ir	ieguvušas	ne	tikai	

skatītāju, bet Latvijas un ārvalstu kino nozares speciā-
listu atzinību un balvas gan Latvijas, gan starptautiskos 
kino festivālos. No Latvijas šim projektam plānots pie-
saistīt visas galvenās radošās pozīcijas, izņemot režiso-
ru, operatoru un galveno mākslinieku, kā arī projektā 
būs starptautisks aktieru ansamblis, kas darbosies kopā 
ar zināmiem Latvijas aktieriem.

Filmas	“Hamelinas	stabulnieks”	darbība	risinās	no-
sacīti mūsdienās nelielā Vācijas ciematā Hamelinā, uz 
kurieni no Amerikas kopā ar savu mammu uz dzīvi 
pārceļas jauna meitene Eimija (17). Eimija sāk mācīties 
vietējā skolā un pavisam drīz ar folkloras teiku saistī-
to pagānu svētku laikā iepazīstas ar čigānu zēnu Luku 
(19).	Uzzinot	vietējo	leģendu	par	Hamelinas	stabulnie-
ku (Piper), Eimija nolemj to izmantot savam vēstures 
uzdevumam. Sākot pētīt dziļāk, viņa saprot, ka stabul-
nieks ir bijis vēsturiska personība un leģenda ir īstāka, 

Sandra Eglīte, 
Zaubes kultūras nama 
pasākumu vadītāja

Zaubes jauktais koris šogad 
atzīmē 10 nepārtrauktas dar-
bības gadus. Zaubes kultūras 
namā darbojas Zaubes jauktais 
koris – šobrīd 25 dalībnieku 
sastāvā, kora vadītājs/diriģents 
Rihards Rudzītis, koncertmeis-
tare Līga Paegle, kora vecākā 
Anita Knēta.

Zaubes jauktais koris atjau-
nots 2010. gadā, bet koru dzie-
dāšanas tradīcija Zaubē aiz-
sākta	pirms	155	gadiem.	1866.	
gadā Jaunpils drau dzē (tagad 
Zaube) tika rīkoti Dziedāšanas 
svētki. Kori diriģējis Ā.  Zēbo-
de, kuru var uzskatīt par kora 
dzie dāšanas pamatlicēju Cē-
sīs. Jaun pils (Zaubes) izglītī-
bas biedrības koris piedalījies 
III,	 IV,	VIII,	 IX	Dziesmu	 svēt-
kos diri ģentu A.  Tomsona un 
K. Vieglā vadībā. 

20. gs. sākumā Zaubes pa-
gastā darbojušies pat divi kori. 
Pēc Otrā pasaules kara līdz 
1975. gadam kori vadīja J. Tim-
bergs. Koris turpinājis dziedāt 
20.	 gs.	 70.	 un	 80.	 gados,	 bet	
pēc 1990. gada Dziesmu svēt-
kiem darbību bija pārtraucis, 
līdz 2010. gada oktobrī Zaubes 
jauktais koris atsāka darbību 
diriģentes Ivetas Brikmanes 
vadībā. No 2013. līdz 2019. ga-
dam kora diriģentes pienāku-
mus veica Solveiga Vītoliņa, 
koncertmeistare Evija Beļicka. 

10 gados Zaubes jauktais 
koris	piedalījies	XXV	un	XXVI	
Vispārējos latviešu Dziesmu 
svētkos Rīgā, divreiz Kurzemes 
Dziesmu svētkos. Koris priecē-
jis klausītājus Latvijas un Beļ-
ģijas mērogā, skaisti koncerti 
bijuši Zaubes, Skujenes, Nītau-
res, Ērgļu u.c. baznīcās, Zaubes 
savvaļas kulinārajā festivālā, 
koru sadziedāšanās koncertos. 

2019. gada 21. jūnijā Latvijas 

Zaubes jauktajam korim 
10 gadu jubileja

Zvārtes iezis pārvērtīsies par filmēšanas laukumu!

Dziedot dzimi, dziedot augi,
Dziedot tautā nodzīvoji:
Tautas dziesmas lasīdams,
Glābi tautas dvēselīti. 

(Rainis)

Tamāra Miķelsone,
Zaubes pagasta bibliotēkas 
vadītāja, gide

Šogad 31. oktobrī Krišjānim 
Baronam	 aprit	 185	 gadi.	 Par	
godu jubilejai tikai rīkots pār-
gājiens, lai aktualizētu ikvienam 
latvietim būtisku vērtību – tau-
tasdziesmu.

1859.  gadā	 Krišjānis	 Barons	
studēja Tērbatas universitātē un 
kājām devās mājup no studiju 
vietas uz Dundagu, kas bija ap-
tuveni 700 km garš ceļa posms. 
Daļa no ceļa, ietverot nozīmīgas 
kultūrvēsturiskas vietas, vijās 
cauri Vidzemei. Gājiena laikā 
viņš bija arī Jaunpilī (tagadējā 
Zaubē). Krišjānis Barons savās 
atmiņās stāsta: “Mans ceļš tagad 
gāja caur Jaunpili uz Siguldu. 

Pārgājiens “Pa Krišjāņa 
Barona takām” 

nekā tas sākumā likās. Tajā pašā laikā Eimija pamana 
daudzas dīvainības pilsētiņas pieaugušo iedzīvotāju 
uzvedībā un noslēpumus, kas citu bērnu nostāstos un 
skaidrojumos par senākiem un nesenākiem notiku-
miem atšķiras no oficiāli pieņemtā “pieaugušo skaidro-
juma”.

Filmā	tagadne	savijas	ar	pagātnes	teiku,	varoņu	sap-
ņiem un vīzijām. Stabulnieks ir arī metafora, kas iezī-
mē daudzu mūsdienu cilvēku drīzāk formālu ticības 
apliecību, pat izteiktu māņticību, vēlmi garīgos kon-
fliktus	kārtot	“veikalnieku	manierē” –	nopirkt,	 izpirkt	
piedošanu, tikai redzot soda neizbēgamību, pretstatā 
spējai uzņemties atbildību par pastrādāto.

Zvārtes iezis filmā parādīsies kā vietējā čigānu ap-
metnes vieta ar cirka vagoniņiem, kā arī filmas galveno 
varoņu romantiskā satikšanās vieta.

Tur apmetos uz veselu nedēļu, 
apstaigādams krāšņo Gaujas ie-
leju un abus viņas krastus”.

Pēc viņa ceļojuma kājām no 
Tērbatas līdz Dundagai iznāk 
grāmata “Mūsu tēvzemes ap-
rakstīšana un daži pielikumi 
īsumā saņemti”. Tā bija pirmā 
nopietnā toreizējās Baltijas triju 
guberņu fiziskā ģeogrāfija. Tur-
klāt grāmatai līdzi nāca reģiona 
karte ar izcilu lasīšanas pamācī-
bu un nelielu atrunu pašās bei-
gās, kas nav zaudējusi aktualitā-
ti arī mūsdienās.

Zaubes pamatskolas skolē-
ni par šī gada pārgājiena tēmu 
izvēlējās tautasdziesmas. Kat-
ra klašu grupa izvēlējās tau-
tasdziesmas par dabu. Skolēni 
kopīgi vienojās par iespējamo 
maršrutu, lai atrastu tautas-
dziesmā aprakstīto ainavu. Pēc 
pārgājiena tika veidota izstāde, 
kurā skolēni izvietoja fotogrāfi-
ju kopā ar tautasdziesmu. Varē-
jām novērtēt bērnu radošo pie-
eju tautasdziesmu attēlošanai. 

Foto no Sandras Eglītes personīgā arhīva

Foto: Ilze Dzerkale

simtgades programmā Zaubes 
jauktais koris diriģenta Rihar-
da Rudzīša vadībā piedalījās 
Latvijas Radio ierakstā, dzie-
dot projektā “Gadsimta garākā 
Līgo dziesma”.

Sirsnīgus pateicības un ap-
sveikuma vārdus vēlos teikt 
Zaubes jauktā kora diriģentam 
Rihardam Rudzītim, koncert-
meistarei Līgai Paeglei. Daudz 
laimes un prieka velējumu vi-
siem dalībniekiem, īpaši izceļot 
tos, kuri bijuši korim uzticīgi 
visus 10 gadus: Anita Knēta, 
Sarmīte Mellēna, Elga Zu-
menta, Kristīne Bebre, Sandra 
Pudāne, Ineta Kalniņa, Jana 
Stūrīte, Vita Krūmiņa, Mairi-
ta Ķuze, Inta Burga, Kaspars 
Ķuze, Modris Mednis, Viesturs 
Spunde, Mārtiņs Kalācis, Ma-
reks Savčenkovs.

Lai veselīgs dziedātprieks 
visiem!
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Sandra Eglīte, 
Zaubes kultūras pasākumu vadītāja

Zaubes kultūras nama līnijdeju 
pulciņš “Tik un tā…” šoruden atzīmē 
10 gadu jubileju. Labi pavadot laiku kus-
tībā pie mūzikas un patīkamā sabiedrī-
bā, aizritējuši gadi, uzlabojusies veselība 
un saglabājies dzīvesprieks. 

Kopā ar sirsnīgo un izdomas bagāto 
kolektīva vadītāju Irēnu Rešetņiku visus 
10  gadus uzticīgas kolektīvam bijušas 
Lauma Znotiņa, Kristīne Bebre, Vija Mi-
ķelsone, Rasma Vitenburga, Judīte Kal-
niņa. Vēlāk pievienojušās ar īpašiem pa-
nākumiem līnijdeju kolektīvu sacensībās 
ir Līga Branta ar meitiņu Lauru.

Kopš 2012. gada līnijdeju kolektīvs 
“Tik un tā... ”piedalījies Latvijas un 
Baltijas mērogā dažādas sacensībās: 
LLKVDA (Latvijā) komandai 2. vieta, 
individuāli Judītei 2. vieta, jau 2013. gadā 
Judītei horeografijā 1. vieta. Senioru 
kausos 2013. gadā komandai 1.  vieta, 

2018.	–	individuāli	Līgai	1.	vieta,	2019.	
gadā – Judītei 1. vieta, vēl 2020.  gadā 
Senioru kausā ar panākumiem startēja 
Līga, Judīte, Lauma, Kristīne un 
Valentīna. Regulāri ir Rīgas kausi, kur 
kolektīvs pierāda sevi kā komanda 
un individuāli. Baltijas BCWKVDA 
Judīte	 2013.	 gadā	 ieguva	 4.	 vietu,	 bet	
2020. gadā jau piedalījās Līga (5. vieta) 
ar meitu Lauru (2. vieta). 2019. gadā 
Līga Nacionālajā čempionātā izcīnīja 
1.  vietu. Reitinga sacensībās Līga ar 
Lauru 2020. gadā abas ir 1. vietā un arī 
Junioru sacensībās 2020.  gadā Laura ir 
1.  vietā. Patiess paldies un apsveikums 
par sasniegumiem!

Līnijdeju kolektīvs “Tik un tā…” ir 
vien mēr atsaucīgi kuplinājis kultūras 
pasākumus. Skaista pašdarināto 
tērpu kolekcija un vienmēr jauni 
priekšnesumi. Paldies par nesavtīgo 
atbalstu zaubēnietei  kolektīva dejotājai 
Judītei Kalniņai! 

Lai dejotprieks vēl daudzus gadus!

Arlita Laine Fedotova,  
Pasākuma “(sm)ilgās rakstīti dzejoļi” 
koordinatore 

Un	pietiek	tikai	ar	sauju.	Neko	vairāk	
jau nevajag. Sauju labu, gaišu cilvēku, 
sauju dzejas un īsto vārdu, kas trāpa 
sirds oderē, ievijas saules pinumā. Vēl 
ceptus pīrāgus un aveņmaizītes, kas 
smaržo pēc bērnības un siltuma. 

Spāres muižas Rakstnieku parks – tik 
ziedošs pakalns, kura pakājē 13.  sep-
tembra svētdiena aizritēja dzejā, rudens 
vējā, satikšanās siltumā un īstenā priekā. 

Dienas vadītājam, kurš, neskatoties 
uz citu zosādu, bija tērpies šortos, pie-
vienojās arī dzejnieks Jānis Tomašs, uz 
nosalušiem jautājumiem atbildot, ka 
nē – šortos nesalstot.  Dzejnieks Ar-
vīds	Ulme	sildīja	ne	 tikai	ar	savu	dzeju	
un jokiem, bet arī viņam līdzi atbrau-
kušo muzikantu svītu – ģitāras, mutes 
harmonikas un balsu meldiņi, savijoties 
kopā ar ugunskura dūmu mutuļiem, 
piepildīja rudens drēgnumu. Dzejnieks 
Kārlis Vērdiņš apstiprināja, ka dažreiz 

dzejoļi, kas sākumā, domājams, rakstī-
ti bērniem, tomēr tik viegli uzrunā arī 
pieaugušos, ko itin veikli pierādīja sanā-
kušo klausītāju veiklā atskaņu saukšana, 
pabeidzot dzejoļa rindas. Dzejniece Ag-
ita Draguna dzejas lasījumus papildināja 
ar tik sievišķīgu trauslumu un stipriem 
vārdiem.   

Pēcāk visi dzejnieki Rakstnieku par kā 
iestādīja kokus – lai katra klātesamība 
un dzeja iesakņojas Spāres zemē, plaukst 
pavasaros un krāsojas vēlos rudeņos. 
Vai zināt, cik daudz rakstnieku stādīto 
koku te jau ir pieņēmušies augumā? 31 
jaunie kociņi un astoņi 1930. gadā stādī-
tie koki. Te taču kādreiz būs koki, kurus 
abām rokām neapķert!

Spāres muižas Rakstnieku parku 
1930. gadā izveidoja 13 Latvijas literārie 
darbinieki, kuru ideju uz priekšu ar pār-
liecību virzīja Aleksandrs Čaks. 

Varena svētdiena. Pat tad, ja rudens 
vēji ieviesa izmaiņas gan dekorācijās, 
gan dienas ritējumā, tad tieši tā arī bija 
visskaistāk un īstāk. Šai vietai piestāv 
pašai savs plūdums. 

Kad iekrāsosies lapas, te nevajadzēs 
nevienu citu dekorāciju, kā vien atvēr-
tu sirdi un prātu. Šī ir vieta, kur dabai 
un cilvēkam izplesties. Noteikti tiksi-
mies šeit vēl un vēl. Nākamreiz arī tev 
tur jābūt. Bet tikmēr viens, ar draugiem, 
ar mammu, vectētiņu vai sev vistuvā-
ko brauc uz Spāres muižas Rakstnieku 
parku, lai pielītu pilns ar rudeni, spēku 
un	ziedošu	brīvību.	Uzvāriet	tēju,	turiet	
viens otra roku, nelaidiet siltumu zudu-
mā! Sviniet rudeni, sevi, īstos vārdus un 
cilvēkus! Ejot pa Rakstnieku parka kalnā 
izvērpto ziedu serpentīnu, tu ej pats pie 
sevis. Ir jāiet. 

Paldies ikvienam, kas savu svētdienu 
izvēlējās svinēt Spāres muižas Rakstnie-
ku parkā! Paldies J. Tomašam, K. Vērdi-
ņam,	 A.	 Ulmem	 un	 A.  Dragunai,	 kuri	
dalījās dzejas mirkļos! Paldies katram, 
kurš pielika roku dzejas svētku tapšanā, 
cepot pīrāgus, vārot kafiju, rakstot, ru-
nājot, domājot un ceļot augšā jau cetur-
to reizi pēc kārtas nokritušo dekorāciju 
planšeti (par parka ietērpšanu svētku 
drānās paldies Asnatei Paulai Grēnai)!

“Spāres muižas Rakstnieku parks – 
tik ziedošs pakalns, kura pakājē 
13. septembris aizritēja dzejā…”

“Tik un tā…” 10 gadi līnijdeju soļos

Anda Lukstiņa,
Amatas novada Skujenes pamatskolas 
direktore 

Pagājušā mācību gada nogale bija 
jauns pārbaudījums gan skolotājiem, 
gan skolēniem. Attālinātās mācības  
pārsteidza skolas pēkšņi, bez iespējas 
sagatavoties pārmaiņām. Katrs skolotājs 
meklēja sev, savam mācību priekšme-
tam un saviem skolēniem piemērotāko 
pieeju darbam. Dažiem tas izdevās inte-
resanti un radoši, dažiem mācību darbs 
sastāvēja no darbu uzdošanas un pada-
rītā kontroles, nepieciešamības gadīju-
mā sniedzot individuālu konsultāciju. 
Darba kvalitāte bija atkarīga no prasmes 
un vēlmes pielietot informācijas tehno-
loģijas un no pieejamā aprīkojuma. Sa-
ziņa starp skolotāju un skolēnu pamatā 
notika ar e-klases, e-pasta, telefona sa-
runas vai Whatsapp palīdzību.

Domājot par vienotas digitālās vides 
veidošanu attālināto mācību kvalitatī-

Foto no Irēnas Rešetņikas personīgā arhīva

vai norisei, jau pavasarī mūsu nova-
da skolām tika izveidoti bezmaksas 
Microsoft Office 365 konti, kas deva 
iespēju skolotājiem un skolēniem iz-
mantot gan licencētas MS Office lie-
tojumprogrammas, piemēram, Word, 
Exel, Power Point, gan Microsoft mā-
koņa pakalpojumu One Drive, gan 
sadarbības rīku Teams datorā, plan-
šetdatorā vai mobilajā telefonā. Līdz 
mācību gada beigām mūsu skola pagu-
va izmēģināt tiešsaites sadarbības rīku 
Teams informātikas stundās, gūstot 
priekšstatu, kā tas darbojas, kā arī no-
vadīt pedagoģisko sēdi attālināti, daļai 
skolotāju esot skolā, daļai pieslēdzoties 
sēdei pie saviem datoriem mājās.

Sākoties jaunajam mācību gadam, 
bija skaidrs, ka tas nebūs vieglāks kā 
iepriekšējais. Jau septembra sākumā, 
iestājoties rudenīgam laikam, ārsts ne-
vienam vien skolēnam saaukstēšanās 
pazīmju dēļ ieteica neapmeklēt skolu. 
Lai stundu kavējumi tik ļoti netraucē-

Skujenes skolā mācās mācīt un mācīties attālināti
tu jaunās vielas apguvi, nolēmām veidot 
tiešsaites stundas, kur skolotājs ar daļu 
skolēnu  strādā savā klasē, daļa skolēnu 
vēro stundu un piedalās tajā no mājām. 
Klašu telpām tika iegādātas videokame-
ras, skolotājiem un 5.–9. klašu skolēniem 
tika sniegtas pamata zināšanas, lai varē-
tu vadīt stundu klasē un pieslēgties tai no 
mājām. Darbojoties praktiski radās jau-
tājumi, problēmas, nevarēšana. Vispirms 
zuda pieslēgšanās paroles, viss nesaslē-
dzās, kā gribēts, dažs nejutās ērti ka-
meras priekšā, citam gribējās izrādīties. 
Jebkurā  lietā, arī šinī, ir jāievingrinās, 
tas prasa laiku, un tikai tad var sagaidīt 
labu rezultātu. Skolotājam tā ir papildus 
slodze stundā, savu uzmanību veltot gan 
klasei, gan arī tiem skolēniem, kas ir aiz 
kameras. Prieks, ka daļai skolotāju tas iz-
devās labi un ka, atgriežoties skolā, bērni 
novērtēja skolotāju darbu, teikdami, ka, 
arī mājās būdami, viņi sajutuši, ka pieda-
lās stundās un tagad var droši turpināt 
mācības kopā ar visiem.

Foto: Anete Eglīte
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Taiga Krūmiņa,
 Amatas novada pasākumu organizatore  

3. oktobra pēcpusdienā Amatas kultūras centrā valdīja 
patiešām īsts satikšanās prieks. Amatas novada amatier-
mākslas kolektīvi bija pulcējušies uz ikgadējo pašdarbnie-
ku	pasākumu.	Šī	gada	tēma	“Saldie	80.’’

Jāteic, ka mūsu novada kolektīvi ir patiešām atraktīvi, 
radoši	 un	 izdomas	bagāti.	 “Saldie	 80.’’	 tika	 izdzīvoti	 gan	
mūzikā un dejā, gan dzejā, gan dziesmu popūrijos, gan 
labākajās latviešu kinofilmās un stāstos par dzīvi šajā laika 
posmā.

Pārsteigums bija Zaubes kora sagatavotais dziedājums 
par	šodienas	aktuālo	tēmu	“Covid-19’’.

Paldies par piedalīšanos pasākumā Zaubes jauktajam 
korim un diriģentam Rihardam Rudzītim, Amatas vīru 
korim	 “Cēsis’’	 un	 diriģentei	 Marikai	 Slotinai-Brantei,	
Skujenes deju kolektīvam un vadītājai Solvitai Krastiņai, 
Amatas	deju	kolektīvam	“Amata	‘’	un	vadītājai	Lilitai	Ven-
terei, Skujenes amatierteātim un režisorei Baibai Jukņevi-
čai, Nītaures Lauku teātrim un režisorei Laumai Vītolai, 
Amatas un Zaubes līnijdeju kolektīviem un vadītājai Irē-
nai Rešetņikai.

Anda Mjurka, 
Zaubes senioru biedrības 
“Sidrabozols” biedre

Sestdiena,	8. augusts.	Zaubes	
senioru	 biedrības	 “Sidrabozols’’	
kolektīva lielākā daļa biedru kāpj 
autobusā, lai šajā dienā kļūtu par 
tūristiem.

Pirmais iecerētais pieturas 
punkts – Veselavas muižas kom-
plekss. Mūs sagaida smaidīga, 
pozitīvi enerģiska gide Rudīte. 
Viņas stāstījums ir raits, ar vēlmi 
sniegt ne tikai vairāk informā-
cijas, bet arī likt mums nojaust 
viņas prieku un lepnumu par 
muižas saimnieka – Priekuļu 
novada domes – rūpēm sagla-
bāt un veidot savu īpašumu, ar 
pietāti domājot  par autentisku-
mu. Interesanti bija uzzināt, ka 
Veselavas muiža un arī pagasts 
nosaukumus ieguvuši no stā-
rasta Pētera Veselavska uzvār-
da, kas 1602.  gadā no vairāku 
Raunas pilsmuižai piederošu 
māju zemēm izveidojis muižu. 
Pats komplekss veidojies galve-
nokārt 19.  gadsimtā atbilstoši 
reģiona un laikmeta īpatnībām. 
Visgreznākā ir muižas komplek-
sa centrālā kungu māja, celta 
1765. gadā.	1840. gadā	tā	nodeg	
un to atjauno līdzīgu pirmajai – 
eklektikas stilā. Protams, laika 
gaitā plašo apbūves kompleksu 
skārušas gan pārbūves, gan ir sa-
glabājušies tikai atsevišķu celtņu 
fragmenti, savukārt dažas celt-
nes zudušas pavisam. 

Tālāk mūsu ceļš ved uz Zvār-
tavas pili. Zvārtava cēlusies 
no Adzeles – Gaujienas pils 
apgabalā piešķirtiem lēņiem 
1443. gadā.	Kad	1465. gadā	pie-
šķir lēnī Hansam Švarchofam, 
radies vāciskais nosaukums 
Adsel-Schwarzhof. Pils, ko ie-
raugām, celta salīdzinoši ne-
sen  –	 1881.  gadā,	 jo	 vecā	 pils	
bijusi ļoti sliktā stāvoklī. Īpaš-
nieka barona fon Ceikela meitai 
Luizei ļoti patikusi gotika, tādēļ 
jaunā pils celta neogotiskā stilā. 
Gide Māra lūdz mūs īpašu vērī-
bu veltīt interjeram, kas Latvijas 
muižu arhitektūrā ir unikāls, jo 
saglabājies ļoti bagātīgs oriģinā-
lais materiāls – koka kolonnas 
vestibilā, mēbeles, stikla kupols 
ar vitrāžām, grīdas, un tā varētu 
turpināt vēl un vēl. Šajā skais-
tajā kompleksā brīnišķīgi dzīvo 
un sadzīvo mūsdienu māksla. 
Ainavā harmoniski iekļaujas 
tēlniecības darbi un mūsdie-
nīgās mākslas objekti, iekštel-
pās – tekstilmāksla, apgleznotā 
porcelāna kolekcija, par kuru 
saka, ka tai grūti pasaulē at-
rast analogu. Bagātā mūsdienu 
mākslas klātbūtne nav nejaušī-
ba, jo kopš 1970.  gada Zvārta-
vas muižas komplekss pieder 
Latvijas Mākslinieku savienībai. 
Precīzāk – šeit atrodas  biedrī-
bas “Latvijas Mākslinieku savie-
nība’’	 Starptautiskais	 mākslas	
un izglītības centrs, arī Latvijas 
Mākslinieku savienības muze-
ja radošā filiāle. Te bieži notiek 
dažādu mākslas nozaru simpo-

ziji, izstādes, mākslas studentu 
darbu nometnes un citas aktivi-
tātes. Vienā no telpām sastopam 
studentus – restauratorus, viņi 
strādā pie rāmju atjaunošanas. 
Prombraucot esam mierīgi par 
skaisto Zvārtavas pili – tā aktīvi 
dzīvo.

Klāt pusdienlaiks. Braucam 
uz Api, kur mūsu rūķītis Gunta 
kafejnīcā	 “Krodziņš’’	 jau	 laikus	
parūpējusies par katra indivi-
duāli izvēlēto pusdienu maltītes 
pasūtījumu. Kārotais tiek pa-
sniegts bez kavēšanās. Ātri ietu-
ramies un esam gatavi jauniem 
piedzīvojumiem.  

Liekas, esam nedaudz sa-
traukti – mūs gaida ūdens prie-
ki – brauciens Alūksnes ezerā 
ar	 plostu	 “Kaija’’.	 Mūs	 sveicina	
stalts kapteinis – plosta īpaš-
nieks Jānis, spridzīga gide Ilona 
un vīrs ar akordeonu – Reinis. 
Skaistais baltais plosts, kā no-
skaidrojas, paša kapteiņa būvēts, 
līgani ievizina ezera spogulī. 
Ezerā ir četras saliņas, par vie-
nu no tām, Cepurīti, Ilona stās-
ta skaistas mīlas teiku. Pēc tās 
seko Reiņa dziesma par dzirdēto 
tēmu. Mēs mēģinām viņam līdzi 
uzskaņot savas balsis. Pamazām 
sāk ieskanēties, un, mijoties ar 
Ilonas aizraujošo stāstījumu par 
Alūksni un tās kultūrvēsturis-
kiem objektiem, ik pa brītiņam 
nododamies muzicēšanai.  

Un	 tā	 stundas	 laikā	 (tik	 ilgs	
ir brauciens) esam ar acīm no-
glāstījuši seno latgaļu apmetnes 
vietu – augsto Tempļa kalnu ar 
granīta rotondu, kas celta par 
godu Ziemeļu kara notikumiem, 
apbrīnojuši Marienburgas pils 
cietokšņa vareno laukakmens 
būvi, priecājušies par Saules til-
tu, no kura ar roku mājieniem 
mūs sveica alūksnieši, aizrau-
tīgi klausījušies nostāstus par 
Alūksnes celšanu un vēl daudz 
ko citu par mūsu ziemeļu pil-
sētu. Laiks šķirties. Ir mazliet 
skumji – kā vienmēr, kad bei-
dzies kas skaists.

Skumt nav laika, jāgatavo-
jas ciemiem. Mūs Virešos gaida 
Apes novada senioru biedrī-
ba	 “Iesim	 kopā’’.	 Nav	 jau	 tā,	 ka	
esam braukuši tikai nesavtīgos 
nolūkos. Patiesībā gribam lūgt 
padalīties ar mums sava darba 
pieredzē – kā kolēģi organizē 
biedrības darbu, kādas veiksmes 
vai neveiksmes piedzīvojuši, 
dar bojoties jau piecus gadus. Se-
nioru biedrības vadītāja Ausma 
Agare sagaida mūs pagalmā, tur 
arī vienojamies kopējā dziesmā. 
Pēc tam tiekam ieaicināti turpat 
līdzās Virešu novadpētniecības 
centrā “Mājvieta”, kur iekārtota 
dzejnieces Kornēlijas Apškrū-
mas izdoto dzejas krājumu izstā-
de.	Uzzinām,	ka	dzejniece	 ilgus	
gadus šeit strādājusi par biblio-
tekāri un rosinājusi pagasta ļau-
dis vairāk pievērsties lasīšanai. 
Pēc tam omulīgi sēžam kolēģu 
saietiem atvēlētajās telpās, gar-
šojam mājasmātes sarūpētos 
pīrādziņus, līdzatvesto Sarmītes 
cepto torti un, malkojot kafi-

ju brīvā gaisotnē, uzzinām gan 
darba metodes, gan atziņas, arī 
draudzīgus padomus, kā labāk 
organizēt senioru darbošanos. 
Gribas vēlreiz no sirds pateikties 
par laipno uzņemšanu. 

Saule iegriezusies pēcpusdie-
nas ritējumā, kad autobuss uz-
ņem virzienu uz mūsu ekskursi-
jas maršruta pēdējo pieturvietu 
ar nedaudz vilinoši noslēpumai-
nu nosaukumu – “Sidra ražotne 
Abuls”, jo ne visi esam garšoju-
ši šo dzērienu, bet vēl mazāk 
ir bijusi iespēja iepazīties ar tā 
tapšanas gaitu. Ceļš ved uz Smil-
tenes pusi. Ainavas vērojuma 
emocionālais tvērums mainās – 
smagnēji piezemēto lapu koku 
pudurus un egļu audžu svinīgo 
stāju pamazām nomaina priežu 
slaidie stāvi ar dekoratīvi spu-
rīgo zaru rakstu uz zilo debesu 
fona. Šāda meža ielocē izkāpjam 
no autobusa. Tuvumā nav redza-
mas civilizācijas pazīmes, tikai 
nedaudz iezīmējas mašīnu rite-
ņu atstātās pēdas. Pakāpjamies 
nelielā uzkalniņā, un mūsu acu 
priekšā paveras ieleja. Klusums 
un miers. Saules stari lejas pār 
jaunu ābeļu lapotni. Prātā iekrīt 
vārdu kopa – Dieva dārzs. Iepretī 
mūsu skatam tālajā malā malkas 

krāvums, tam kreisajā pusē sav-
dabīga izskata ēka. Nolaižamies 
lejā no uzkalniņa un tuvojamies 
tai. Pieejot tuvāk, redzam, ka 
esam gaidīti, jo noslēpumainajai 
celtnei, kas izrādās ražotne – 
pagrabs, blakus galds, balta gal-
dauta	pārklāts.	Uz	tā	sarindotas	
glāzes, lielas un mazākas pude-
les ar etiķetēm. Simpātiska gide, 
sākot stāstījumu, uzsver, ka viss, 
kas šeit paveikts, ir galvenokārt 
viena cilvēka darbs. Nolūkots un 
iegādāts zemes gabals 0,5 hektā-
ru	platībā,	iestādītas	400	ābeles,	
ierīkotas ražošanas telpas. Tā ir 
pavisam neliela darītava. Īpaš-
nieks un galvenais darba darītājs 
Jānis kādā intervijā teicis, ka vi-
ņam sidra darīšana ir kā māksla, 
un viņa darbošanās nav galve-
nokārt orientēta uz pārdošanu. 
Uzzinām,	ka	 tuvāk	 iepazīties	 ar	
dzēriena tapšanu Jānis devies uz 
Spāniju, kur sidra darīšanas un 
lietošanas kultūra augstu attīs-
tīta. Pirmo sidra pudeli jaunais 
sidrdaris pildījis 2000.  gadā. 
Meistars pārliecināts, ka vietējie 
apstākļi kā radīti, lai taptu labs 
dzēriens – nedaudz salds, viegli 
dzirkstošs. Vispiemērotākie esot 
skābie Latvijas āboli – pepiņš, 
antonovka, arī mežāboli. Cukurs 

netiek lietots. Garšu dažkārt 
bagātina ar augu un ogu pie-
devām  – apiņiem, upenēm un 
citiem saderīgiem dabas labu-
miem. Stāstītāja mūs iepazīstina 
ar sulu ieguves un dzēriena gata-
vināšanas noteikumiem, mēs iz-
darām secinājumu, ka galvenais 
ir tīrība, temperatūra un mīles-
tība. Nobeigumā pa nelieliem 
malciņiem garšojam dzērienu, 
lai izvēlētos pēc katra gaumes 
līdz ņemšanai māj inieku prie-
kam. Kāpjot kalniņā atpakaļ ceļā 
uz autobusu, ir vēlme pamest 
skatu atpakaļ. Nekas nav mainī-
jies – saule pār ābelēm, klusums 
un miers, balts galdauts dārza 
malā. Skaists, svētīts zemes stū-
rītis, kur strādā cilvēks, kas mīl 
savu darbu un savu zemi.

Zaube mūs sagaida mīļa un 
pazīstama. Mēs esam mājās. Ne-
kas	nav	mainījies.	Un	tomēr...

Lielu paldies senioru biedrī-
bas “Sidrabozols” vārdā sakām 
Amatas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu, Sarmītei 
Mellēnai par gardo kūko, eks-
kursijas plānotājai un organi-
zētājai Ievai Rudmiezei, akordu 
devējai un toņa turētājai Guntai 
Vēverei.

“Sidrabozols’’ ceļo

Satikšanās prieks pasākumā Saldie 80.

Jaunā pašdarbība sezona atklāta! Lai 
turpinājums tikpat radošs un darbīgs!
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Amatas novadā mūžībā aizgājuši
Amatas pagastā

Jānis	Augusts	(05.04.1945.–01.10.2020.)
Jānis	Cielēns	(8.10.1948.–02.10.2020.)

Drabešu pagastā
Elmārs	Berķis	(04.11.1945.–23.09.2020.)
Arvīds Dzenis (09.06.1923.–16.09.2020.)

Dainis Irbe (21.10.1951.–27.09.2020.)
Skujenes pagastā

Inta Melle (10.06.1935.–15.09.2020.)
Nītaures pagastā

Aleksandrs	Soboļevs	(28.04.1956.–25.09.2020.)

Gadi tā kā vezumnieki lēni
Sirmam kalnam pretim iet.
Mazliet vientulīgi, mazliet sēri,
Domās zilo viršu nemiers zied.

Mīļš paldies Amatas novada pašvaldībai, maniem 
radiņiem un visiem pārējiem, kas mani apsveica 
apaļajā jubilejā! 

(Lazda)

Septembrī
Amatas novadā 

dzimuši četri bērni:
Amatas pagastā – viens
Drabešu pagastā – divi;

Nītaures pagastā – viens.

Sveicam
Amatas novada 

jubilārus!
Lai nekad nepietrūkst smaidu –
Ne to, kurus saņem,
Ne to, kurus citiem dāvāt!”

Āraišu biedrība

“Āraišu biedrība” aicina pie-
teikties interesentus apmācības 
ciklam “Seno amatu prasmju ap-
guve”. Prasmīgu meistaru va dībā 
dalībnieki varēs apgūt vē lajam 
dzelzs laikmetam atbilstošas 
amatu prasmes – 9. un 10.  gs. 
raksturīgu apģērbu un rotu da-
rināšanu. Pavisam būs piecas 
meistardarbnīcas, katra veltīta 

Iespēja apgūt senās amatu prasmes
konkrēta apģērba elementa da-
rināšanas prasmes apguvei. 

Šajā gada nogalē plānotas trīs 
meistardarbnīcas:

•	 “Linu	kreklu	šūšana”	(4 no-
darbības) –	24.	un	25.	oktobrī,	7.	
un	8.	novembrī;	

•	 “Linu	 bikšu	 un	 apliekamo	
vilnas	brunču	šūšana”	(4	nodar-
bības) – 21. un 22. novembrī, 5. 
un 6. decembrī;

•	 “Bronzas	 rotu	 gatavošana”		

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja

27. septembrī nu jau tradicionāli Darbešu muižā 
tika rīkota Atvērto durvju diena – kā katru gadu, 
bet katrreiz arī drusku citādi. Šogad durvis vēra ne 
tikai Amatu māja un sporta klubs “Ašais”, bet pirmo 
reizi arī Drabešu Jaunā pamatskola. 

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 60 cilvēki. 
Amatu mājā tika atklāta izstāde “Pastalas. Kādas 

tās ir?”, kas iepazīstina ar ādas apstrādes meistares 
Agritas Krieviņas-Siliņas daudzu gadu pētījumiem 
Latvijas muzejos, vēsturiskajām pastalām un to at-
darinājumiem. 

Lielu apmeklētāju interesi izpelnījās mikoloģes, 
vienas no “Lielās Latvijas sēņu grāmatas” autorēm 
Diānas Meieres lekcija par “Krāsu sēnēm” – varē-
ja iepazīt dažādas sēņu sugas, kuras var izmantot 
dzijas krāsošanā, apskatīt pašas sēnes un nokrāsoto 
dziju paraugus.

Notika arī tradicionālais  konkurss par labāka-
jiem ziemas krājumiem “Pagraba meistarstiķis”. Šo-
reiz visu pagaršot varēja tikai žūrija, kurā bija mi-
koloģe Diāna Meiere, kultūrmenedžmenta centra 
“Lauska” projektu vadītājs Juris Zalāns un Amatu 
mājas keramikas pulciņa dalībnieks Vlads Puga-
čovs. Pārējie apmeklētāji iesniegtos meistarstiķus 
vērtēja vizuāli  – gan to, “kas iekšā”, gan to, “kur 
iekšā”. Konkursa uzvarētāji saņēma Amatu mājas 
balvas. Apbalvoti tika arī lielākie ziedotāji – Mi-
ķeļdienas cirvja zupu varēja nogaršot apmaiņā pret 
dārzeni vai kādu citu zupas sastāvdaļu.

Pasākuma laikā bija iespēja tikties ar Amatu mā-
jas meistariem, apskatīt viņu darbus, pieteikties 
pulciņos. 

Tika atvērts keramikas ceplis un izrādīti Amatu 
mājas keramikas pulciņa šovasar tapušie darbi.

Apmeklētāju atzinību  izpelnījās ekskursija Dra-
bešu Jaunajā pamatskolā – tie, kas veltīja laiku, lai 
skolu apskatītu, nevarēja vien noslavēt gan skaisto 
skolu, gan direktori Kristīni Paisumu, kura pati ie-
jutās gida lomā un visu izrādīja.

Daudzi izmantoja iespēju paviesoties arī sporta 
klubā “Ašais” un iepazīties ar veselīga dzīvesveida 
iespējām.

Pasākumu muzikāli izdaiļoja tautas muzikanti 
Nikolajs Zaharovs un Tālis Karlsons. Viņi muzicēja 
tik aizrautīgi, ka daži pāri pat laidās dejā.

28.	un	29.	novembrī.
 Savukārt nākamajā gadā būs 
•	 “Ādas	apavu	 izgatavošanas	

meistardarbnīca” (2 nodarbības) 
–	23.	un	24.	janvārī;		

•	 “Celaines	 aušanas	 meis-
tardarbnīca”	 (4	 nodarbības)	 –	
26. janvārī., 2., 9., 16. februārī. 

Apmācība notiks Amatu 
mājā Drabešu muižā. Paredza-
mais dalībnieku skaits grupā – 6 
cilvēki. Mācības būs bezmaksas.

Atvērto druvju diena 
Drabešu muižā

Zaubes galdauts 
Rīgas sirdī
Sandra Eglīte,
Zaubes TLM rokdarbu pulciņa vadītāja

Zaubes Tautas lietišķās mākslas pulciņa 
“Trejdeviņi” vadītājas Sandras Eglītes tamborē-
tais divkārtīga lina galdauts (2,20x1,50 m izmē-
rā)	no	10.	septembra	līdz	4.	oktobrim	bija	izstā-
dīts rīdzinieku mājā Mencendorfa namā izstādē 
“Lins un keramika”.

Latvijas Nacionālais kultūras cents rīko-
ja tautas lietišķās mākslas izstādi ar centrālo 
tēmu – galda klājums, kuru veidoja tikai no lina 
darināti galdauti un keramikas trauki. Izstādē 
“Lins	 un	 keramika”	 piedalījās	 81	 autors	 no	 29	
TLM studijām. Izstādes mākslinieciskais nofor-
mētājs Mārtiņš Heimrāts, projekta autore Linda 
Rubena (LNKC /TLM eksperte ).

Apmācības noslēgumā meis-
tari kopā ar saviem audzēkņiem 
organizēs pasākumu Āraišos  – 
“Seno amatu demon strācijas 
diena”. Interesenti laip ni aicinā-
ti pieteikties araisubiedriba@
gmail.com līdz 20. oktobrim.

Cikls “Seno amatu prasmju 
apguve” tiek realizēts Cēsu ra-

jona lauku partnerības īstenotā 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas	 2014.–2020.  gadam	
apakšpasākumā 19.2  “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Projektu līdzfinansē 
Amatas novada dome.

Sandra Eglīte izstādē “Lins un keramika” līdzās 
savam tamborētajam galdautam

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un jaunos drošības 
noteikumus vīrusa ierobežošanai, vingrošanas nodarbību 

grafika izmaiņām aicinām sekot līdzi Amatas novada 
pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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