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Aicinām piedalīties
iedzīvotāju kopsapulcēs: 

•	 1.	oktobrī	plkst.	18.00	Ieriķos,	Ieriķu	sabiedriskajā	centrā,

•	 2.	oktobrī	plkst.	14.00	Ģikšos,	Amatas	kultūras	centrā,

•	 7.	oktobrī	plkst.	18.00	Skujenē,	Skujenes	tautas	namā,

•	 8.	oktobrī	plkst.	18.00	Zaubē,	Zaubes	kultūras	namā,

•	 14.	oktobrī	plkst	18.00	Līvos,	Līvu	bibliotēkā,

•	 15.	oktobrī	plkst.	18.00	Nītaurē,	Nītaures	kultūras	namā.

Grāmatu draugiem
Maira Prikule,
Nītaures  bibliotekāre

Mūsu bibliotēkas tuvākajā laikā saņems pēdējos gados 
izdotu grāmatu sūtījumu no “Grāmatu iepirkuma programmas 
publiskajām bibliotēkām”. Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā  
ar bibliotēku, literatūras un grāmatizdevēju jomas speciālistiem  
sagatavoja iepērkamo grāmatu sarakstu ar 47 izdevēju 601 grāmatu. 
No šī saraksta katra bibliotēka varēja izvēlēties sev nepieciešamās 
par gandrīz 400 EUR. Drīzumā grāmatas nonāks pie lasītājiem. 
Gaidīsim interesentus!

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

20. augustā svinīgā ceremo
nijā, piedaloties apkārtējiem 
iedzī votājiem, Cēsu novada 
do mes priekšsēdētājam Jānim 
Rozen  bergam, Amatas apvienī
bas pārvaldes vadītāja p.i. Elitai 
Eglītei un SIA “Valkas ceļi” lī
dzīpašniekam Renāram Avoti
ņam, atklāja ceļa Mūrnieki–Lī
gatne–Augšlīgatne posmu no 
Mūrniekiem līdz Kārļiem. Pos
mā no 0. km līdz 3,44. km tika 
veikta divkārtu virsmas apstrā
de. Darbus veica SIA “Valkas 
ceļi”.  

Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

30. augustā tika svinēti die
nas aprūpes centra, specializēto 
darbnīcu un grupu mājas pakal
pojumu atvēršanas svētki Spārē. 

Kā jau svētkos ierasts, bez 
mūzikas un dejām neiztikt – ar 
skanīgām dziesmām un lus
tīgām dejām visus sanākušos 
priecēja un sveica ciemiņi no 
Siguldas “Cerību mājas”. 

Jaunatklātās ēkas iesvētīja Si
guldas katoļu draudzes prāvests 
Rihards Rasnacis. 

Pamatojoties uz 21. maijā 
noslēgto līgumu starp biedrību 
“Cerību spārni” un Amatas no
vada pašvaldību, dienas aprūpes 
centra, grupu mājas, specializē
to darbnīcu un bērnu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
Spārē sniedz biedrība “Cerību 
spārni”, pakalpojumu vadītāja – 
Evija Grava.

Kopš 2020. gada ziemas 
Amatas pagasta Spāres pamat
skolas teritorijā noritēja būvdar
bi, kurus veica SIA “SANART”.

Projekta gaitā tika veikta 
saimniecības ēkas atjaunošana 
par sociālās rehabilitācijas pa
kalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 

Pabeigta ceļa Mūrnieki–
Līgatne–Augšlīgatne 
posma no Mūrniekiem 
līdz Kārļiem atjaunošana

Arī šajā reizē atjaunotā ceļa 
atklāšanā piedalījās Bebene 
(Sanita Bērziņa) un Pindacīša 
(Lilita Ventere) no “Skroder
dienām Silmačos”.  Viņas dalījās 
ar padomiem, kas jāņem vērā, 
pārvietojoties pa ceļu, un vērsa 
uzmanību uz latviešu sakām
vārdiem, kuri vēstīja, ka, ejot pa 
jauna ceļa kreiso malu, rādoties 
spoki. 

Tagad bez putekļiem pa šo 
ceļu var pārvietoties ne tikai 
vietējie iedzīvotāji, bet arī tū
risti, kuri par savu galamērķi 
ir izvēlējušies lauku viesnī
cu “Kārļamuiža”, Zvārtes iezi, 
Amatas taku un citus iemīļotus 
galamērķus. 

internāta pārbūve par grupu 
dzīvokļiem, esošās siltumnīcas 
pār būve par dienas aprūpes 
centru personām ar garīgā rak
stura traucējumiem, izveidojot 
arī specializētās darbnīcas.

Amatas novada pašvaldība 
projektu “Pakalpojumu infra
struktūras attīstība deinstitu
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē” īstenoja 
saskaņā ar Vidzemes Plānoša
nas reģiona deinstitucionalizā
cijas plānu. Projektā izveidota 
šāda sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra:

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

•	 grupu	 dzīvokļu	 ēka,	 kurā	
ir pieejamas normatīviem at
bilstošas 10 vietas pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
trau  cējumiem;

•	 dienas	aprūpes	centrs	per
sonām ar garīga rakstura trau

Dienas aprūpes centra, specializēto 
darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu 
atvēršanas svētki Spārē

cējumiem, kurā ir jaunizvei
dotas normatīviem atbilstošas 
12 vietas dienas aprūpes centra 
pakalpojumā pilngadīgām per
sonām ar garīga rakstura trau
cējumiem;

•	 specializētās	 darbnīcas	
per sonām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurās ir jauniz
veidotas normatīviem atbilsto
šas 10 vietas specializēto darb
nīcu pakalpojumā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem

Projekts „Pakalpojumu infra
struktūras attīstība deinstitu
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē” (pro
jekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek 
realizēts darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt pakalpojumu infrastruk
tūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrāci
jai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” pirmās un ot
rās projektu iesniegumu atlases 
kārtā.

Foto: Anete Eglīte

Foto: Zane PīpkalējaI E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds
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Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko 
attiecību vadītāja

Līdz 30. septembrim notiek 
pašvaldību atkritumu apsaim
niekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) 
organizēta atkārtotai lietošanai 
vēl derīgu apavu, apģērbu un 
mājas tekstila nodošanas akcija 
“Otrreiz modē”, kuras laikā, no
gādājot uz ZAAO EKO lauku
miem apavus, apģērbu vai mā
jas tekstilu, ir iespēja piedalīties 
balvu izlozē.

Savāktie apavi, apģērbi un 
tekstila materiāli tiks nodoti 
sadarbības partnerim pāršķiro

Inese Roze,  
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

Latvijā jau trīspadsmito reizi 
un Drabešu muižas Amatu mājā 
desmito reizi norisinājās   pasā
kums “Satiec savu meistaru!”

Pasākuma mērķis ir iepazīs
tināt sabiedrību ar paaudzēs  
saglabātām un pārmantotām 
zinā šanām un amatu prasmēm.

Visā Latvijā 97 vietās 150 
meistari iepazīstināja ar dažā
dām amatu prasmēm. 

Drabešu muižas Amatu mājā 
šajos gados apmeklētājiem pie
dāvāts apgūt visdažādākās pras
mes – gan aušanu, kokļu izgata
vošanu, pīšanu, filcēšanu, māla 
virpošanu, šūšanu, gan kokles 
spēli, rotaļas un dančus.

Šogad 4. septembrī  piedā
vājām iespēju iepazīt ādu, tās 
apstrādi un izgatavot sev pie 
jostas valkājamu 14.–15. gad
simta ādas maciņu. Nodarbības 
laikā tika izgatavoti septiņi tādi 
maciņi. 

5.  septembrī notika stikla 

Sanda Salmiņa, 
“Araišu ezerpils Aheoloģiskais 
parks” muzejpedagoģe

Turpinot pagājušajā vasarā 
iesākto tradīciju, arī šajā vasarā 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā 
parkā notika seno amatu de
monstrācijas un meistar darb
nīca. To mērķis ir iepazīstināt 
apmeklētājus ar senajiem ama
tiem, parādīt dabas materiālu 
izmantošanas iespējas un ie
dvesmot plašāku cilvēku loku 
apgūt šīs prasmes un lietot tās 
ikdienā. 

Jūlija sākumā notika tāss 
apstrādes meistarklase, kur ik
viens, arī bērni, varēja tikt pie 
sava tāšu darinājuma. Pirms 
nodarbības dalībniekiem bija 
iespējams noklausīties īsu ie
vadlekciju, kurā varēja uzzināt 
gan par tāss ievākšanu, gan par 
nu jau krietni aizmirstajām tāss 
izstrādājumu labajām īpašī
bām. Nodarbību vadīja meista
ri Kaspars Zvirbulis un Madara 
PutnaZvirbule, viņi ievadīja 
dalībniekus atšķirīgu tāss dari
nājumu veidošanā. Kaspars pa
līdzēja interesentiem izgatavot 
tāss vāceli, savukārt Madara 
ierādīja precizitāti un pacietī
bu prasošo tāss trauku pīšanas 
mākslu

Abi meistari bija paņēmuši 
līdzi arī savu tāss darinājumu 
kolekciju, kas parādīja tāss pie
lietošanas plašās iespējas – no 
cukura dozītēm un rotājumiem 
līdz cibām, cepurēm un mugur
somām! 

Otrajā amatu demonstrē
šanas reizē Meitu salu rosīgi 
apdzīvoja mūsu kaimiņi – Dra
bešu muižas amatu māja. Ap
meklētāji varēja vērot un uz
zināt par dažādiem amatiem. 
Rokdarbu mākslu ierādīja Rasa 
Roze un Inese Roze. Rasa de
monstrēja adīšanu ar vienu ada
tu jeb adatas pinumu. Senākās 
zeķes un cimdi tapuši tieši šādā 
veidā, turklāt ir krietni grūtāk 
novalkājami. Inese rādīja seno 

Lietotu apavu, apģērbu un mājas tekstila 
nodošanas akcija “Otrreiz modē”

šanai un nogādāšanai uz jaunat
tīstības valstīm vai uz pārstrādi.

Lai apavi tiktu atzīti par lie
tošanai derīgiem, tiem jābūt 
sausiem, tīriem, nesapelēju
šiem, bez specifiskas smakas 
un pa pāriem, neder gumijas 
zābaki un ziemas sporta apavi. 
Apģērbam un mājas tekstilam 
jābūt bez caurumiem, tīram, 
sausam, nesapelējušam, bez 
specifiskas smakas. Nodošanas 
EKO laukumos neder lupatas, 
auduma atgriezumi, veļa un ze
ķes. Nododamās lietas jāievieto 
maksimāli caurspīdīgos maisos, 
kuri būs jāievieto attiecīgajā 
konteinerā.

EKO laukumu darba laiki 
pieejami www.zaao.lv vai zva
not pa tālr. 64281250 (zvanu 
centrālē jāizvēlas taustiņš “5”). 
Akcijas nolikums pieejams uz
ņēmuma mājaslapā un pie EKO 
laukumu pārziņiem.

Lietošanai derīgus apavus, 
apģērbu un mājas tekstilu EKO 
laukumos iespējams bez mak
sas nodot arī ārpus akcijas dar
bības laika.

Akcija ir spēkā tikai pašvaldī
bu atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmuma ZAAO darbības re
ģionā.

Senie amati Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskajā parkā

pērļu izgatavošanas darbnīca. 
Interesenti “ienira” aizraujošajā 
stikla pasaulē, uzzinot, kādās 
temperatūrās stikls kūst, kā var 
iegūt pērli ar smalku rakstu vai 
tukšu vidu. 

Pērļu darbnīcas dalībnieces 
izteica vēlēšanos turpināt iesāk
to, satikties un pilnviedot jau
nās prasmes.

Abas darbnīcas vadīja meis
tare Guna Zommere, kas ikdie

Satiec savu meistaru Drabešu muižā
nā dzīvo un strādā Liepājā. 

Guna studējusi ādas izstrā
dājumu dizainu un stikla māks
lu, jau vairākus gadus pievērsu
sies seno ādas apavu izpētei un 
vēsturisku atdarinājumu izgata
vošanai, regulāri demonstrē sa
vas amata prasmes Cēsu pilī un 
piedalās biedrības TKIC “Kas
Te” projektos Drabešu muižas 
Amatu mājā.

celošanas tehniku, kas apvie
no pīšanu un aušanu un noder 
ļoti izturīgu lentu (jostas, siks
nas, pavadas) radīšanai. Baiba 
Roze visus cienāja ar ugunsku
rā ceptiem plāceņiem, kas, par 
spīti vēsākiem laika apstākļiem, 
radīja mājīgu noskaņu. Andris 
Roze apstrādāja koku un no 
tā greba karotes un bļodiņas. 
Savukārt Jānis Siliņš darbojās 
dzelzs apstrādes nojumē un de
monstrēja dzelzs kalšanu! Šajā 
procesā katrs varēja piedalīties, 
palīdzot amatniekam ar plēšu 
darbināšanu. 

Pēdējā amatnieku darbo
šanās reizē tika demonstrē
ta bronzas liešanas tehnika, 
kādu pielietoja tālajā bronzas 
laikmetā. Biedrība “Latvijas 
Arheo klubs”, kuru pārstāvē
ja arheologs Artūrs Tomsons, 
Liene Kņaze un Līga Celmiņa, 
šajā jomā darbojas jau kādu 
laiku. Bronzas liešanas procesā 
nepieciešams prast izgatavot 
labas kvalitātes lejamveidnes, 
vienkāršā pavardā uzkurināt 
gana augstu temperatūru un 
pareizajā mirklī izliet tīģelī iz
kusušo bronzu. Apmeklētāji 
varēja novērtēt arī iepriekš iz
lietos priekšmetus.

Bronzas liešana ir vizuāli ie
spaidīgs process, kas ļoti patika 
apmeklētājiem. Priecājamies, 
ka vairāki apmeklētāji bija 
ieradu šies tieši uz šo pasākumu 
un pavadīja vairākas stundas, 
vērojot un uzzinot par šo pro
cesu vairāk. 

Seno amatu demonstrācijas 
un meistardarbnīcas iecerētas 
arī nākamajā vasarā. Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskā parka 
komanda rūpēsies, lai būtu ie
spējams uzzināt un apgūt pēc 
iespējas dažādākus amatus un 
procesus, kas noderējuši cil
vēkiem senatnē un varbūt var 
noderēt arī šodien. Mums jau ir 
dažas idejas, bet vienmēr prie
cāsimies arī par ieteikumiem! 
Meklējiet mūs sociālajos tīklos 
vai rakstiet epastu! 

Tāss apstrādes darbnīcas dalībnieki ar darinājumiem. 
Foto: Sanda Salmiņa

Natālija Andersone un Gunta Kaugare kopā ar meistari  priecājas par 
paveikto. Foto: Inese Roze

AMATAS KULTŪRAS CENTRĀ:
• vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amata”, vadītāja Lilita Ventere; 
       pirmais mēģinājums 28.09 plkst. 20.00;
• līnijdeju grupa “Country girls”, vadītāja Irēna Rešetņika; no 6.oktobra trešdienās plkst.18.30.

DRABEŠU PAGASTA “AUSMĀS”:
• vīru koris “Cēsis’’, diriģente Marika Slotina Brante; mēģinājumi ceturtdienās plkst. 18.00.

DRABEŠU MUIŽĀ:
• folkloras kopa “Ore”, vadītāja Inese Roze.

NĪTAURES KULTŪRAS NAMĀ
• Nītaures Lauku teātris, vadītāja Lauma Vītola; pirmais mēģinājums  2. oktobrī plkst.11.00.

SKUJENES TAUTAS NAMĀ
• deju kolektīvs “Skujene”; pirmais mēģinājums 1. oktobrī plkst. 20.00;
• Skujenes amatierteātris, pirmais mēģinājums 1. oktobrī plkst.18.00;
• mazie dejotāji uz pirmo mēģinājumu tiek aicināti 2. oktobrī plkst. 11.00.
       Sīkāka informācija – 29466367 (Solvita)

Darbu atsāk un jaunus dalībniekus savā pulkā aicina

http://www.zaao.lv/
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Pasaules talka Latvijā tiek rī
kota ceturto reizi. Visa pasaule 
18. septembrī vienosies akcijā, 
lai mūsu kopīgo dzīves telpu pa
darītu tīrāku un zaļāku. Latvijā 
Pasaules talku šogad atzīmēs 
gan ar sakopšanas darbiem gan 
ar jau iemīlēto koku sēšanas un 
stādīšanas akciju “Laimes koki”. 
Nītaurieši aicināti uz luterāņu 

18. septembrī aicinām uz 
talku!

kapiem turpināt pavasara talkā 
aizsākto. Atkal centīsimies sa
vākt negodprātīgu kapu kopēju 
atstātos plastmasas atkritumus 
no komposta kaudzēm. Ja pie
tiks spēka, savāksim nozāģētos 
krūmus. Nākamajā nedēļā pēc 
talkas būs svecīšu vakars, ce
rams, ka sakoptā teritorija liks 
aizdomāties un atkritumi tiks 
izmesti tiem domātajās vie
tās. Stikls, plastmasa, metāls  – 
ZAAO konteinerā, bet lapas, 
zāle, vecie ziedi – komposta 
kaudzēs. Pulcēsimies no rīta 
10.00, līdzi ņemot darba cim
dus.

Aicina Nītaures senioru 
biedrības “Labākie gadi” valde, 

priekšsēdētāja M. Prikule

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

Šī gada Eiropas kultūras 
man tojuma dienas visā Latvijā 
no tiks no 17. līdz 19. septem
brim un būs veltītas transporta 
tēmai. 

Aktivitātes norisināsies un 
tiks izcelti vairāk nekā 80 ob
jekti visā Latvijā, aptverot pla
šu mantojuma spektru, sākot 
ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un 
dzelzceļa stacijām, beidzot ar 
lidlaukiem, bākām un dažādu 
spēkratu kolekcijām.

Amatas apvienība Eiropas 
kultūra mantojuma dienas aici
na atzīmēt Drabešu pagasta Ie
riķos – Ieriķu dzelzceļa stacijā. 

Atskatoties Latvijas vēsturē, 
redzams, ka Ieriķu stacija vai
rākkārt kalpojusi par stratēģiski 
nozīmīgu vietu, iezīmējot svarī
gus pieturas punktus transporta 
attīstības vēsturē, kas pastarpi
nāti veicinājuši arī Ieriķu kā ap
dzīvotas vietas izveidošanos.  

17.  septembrī plkst. 16.00 
tiks atklāta izstāde “Ieriķu staci
jas hronika”. Stacijas centrā lajos 
logos no ārpuses būs iespēja ie
pazīties ar nozīmīgākajiem vēs
tures faktiem stacijas pastāvēša
nas laikā un aplūkot vēsturiskos 
fotoattēlus. Stacijas logos varēs 
apskatīt Līgatnes mākslas un 
mūzikas skolas radošo darbu iz
stādi. Vietējās kopienas pārstāv
ji dalīsies ar atmiņām par dzīvi 
tā laika Ieriķos. Kopā ar “Zaļo 
ceļu asociāciju” norisināsies 
testa pārgājiens Ieriķi–Melturi 
pa bijušo dzelzceļa līniju.

18. septembrī plkst. 15.00 un 
16.30 ikvienam interesentam 
ir iespēja piedalīties izzinošā 

Daiga Šveide,
projekta koordinatore 
Skujenes pamatskolā

Noslēdzies šī projekta dar
bības pirmais posms. Pagājušā 
gada oktobrī darbs sākās attāli
nāti. Tā bija jauna pieredze gan 
dalībniekiem, gan dalībvalstu 
koordinatoriem. Tiekoties tieš
saistē, plānojām turpmāko pro
jekta darbu, veicām pārrunas 
par tēmām, mērķiem un uzde
vumiem. 

Videi draudzīgais dzīves
veids kļūst arvien populārāks, 
un “zaļā domāšana” arī pie 
mums Latvijā spēcīgāk ietekmē 
ikdienas paradumus.

Sadarbībā ar mācību priekš
metu skolotājiem skolēni veica 
pētījumus dabaszinībās, veidoja 
prezentācijas un video, kā arī 
piedalījās skolas vides sakopša
nā un apzaļumošanā.

Paveiktie darbi – prezentāci

pārgājienā kopā ar Ievu Pļa
viņu (aktivitāšu parks “Meža 
kaujas”). Grupā ne vairāk kā 
20  cilvēku, obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās, rakstot uz  notiku
mi@amata.lv.

19. septembrī plkst. 13.00 
tiks dots starts “Zaļā dzelzce ļa” 
nūjošanas pārgājienam un velo 
braucienam. Šajā reizē tikšanās 
vieta un noslēgums būs pie Ieri
ķu dzelzceļa stacijas.

Aicinām visus dalībniekus 
reģistrēties iepriekš – https://
ej.uz/zalieceli.

Izstāde “Ieriķu stacijas hro
nika” un radošo darbu izstāde 
apskatāma Ieriķu stacijas logos 
jebkurā laikā un ikvienam inte
resentam!

Visās aktivitātēs dalība bez 
maksas.

Aicinām ievērot tajā brīdī ak
tuālos drošības pasākumus Co
vid19 ierobežošanai.

Eiropas kultūras 
mantojuma dienas 
Ieriķu dzelzceļa stacijā 

“Militārā mantojuma” darba seminārā 
prezentē jauno Vidzemes militārā 
mantojuma karti
Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

23. augustā norisinājās Igau
nijasLatvijas pārrobežu sa
darbības programmas projekta 
“Militārais mantojums”  darba 
seminārs. 

Tā laikā tikām iepazīstinā
ti ar to, kas līdz šim ir paveikts 
Militārajā projektā. Tika pre
zentēta jaunā Vidzemes militārā 
mantojuma karte, kas ļauj iepa
zīt militāros objektus un militā
ro vēsturi kā arī palīdz  izzināt 
Brīvības cīņu vēsturi, un nacio
nālās pretošanās kustības laiku.  

Seminārā bija iespēja satik
ties ar projekta partneriem un 
prezentācijas veidā iepazīstināt 
arī ar Amatas apvienības militā
rā mantojuma objektiem, kā arī 
iepazīties ar  sadarbības partne
ru militārā mantojuma piedāvā
jumiem.

Ar plašāku informāciju par 
projektu un militārā mantoju
ma objektiem ir iespēja iepazī
ties arī interneta vietnē www.
militaryheritagetourism.info, 
kurā pašreiz ir ievietota infor

mācija par 300 apskates vietām. 
Vidzemes militārā mantojuma 
kartē tiks iekļauti arī sabiedris
kā transporta un velo maršruti. 

“Latvijas un Igaunijas kopī
gā Militārā mantojuma tūrisma 
produkts (ESTLAT156)” pro
jektu līdzfinansē Eiropas Savie
nības Strukturālo un investīciju 
fondu mērķa “Eiropas teritoriā
lā sadarbība” Igaunijas–Latvijas 
pārrobežu sadarbības program
ma.

Erasmus+ projekts “The Eco–friendly 
Heroes” Skujenes pamatskola

jas un video – ievietoti E-twin-
ning Twinspace mājas lapā 
(http s : / / tw inspace .e tw in
ning.net/126307/pages/page/ 
1267320), lai tos var aplūkot 
projektā iesaistītās skolas, kā arī 
jebkurš interesents.

Mūsu skolēni neklātienē ir 
iepazinuši projekta dalībniekus, 
prezentējuši savu valsti un sko

lu. Esam dalījušies pieredzē par 
vides izglītību un tās integrēša
nu mācību procesā, kā arī at
tīstījuši sadarbības un kritiskās 
domāšanas prasmes.

Jaunajā mācību gadā turpi
nāsim iesākto un ļoti ceram, ka 
būs arī iespēja ceļot un tikties 
klātienē ar šī projekta dalībval
stu partneriem.

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

Rudens ir aktīva medību se
zona, mežos var ievākt dažādas 
sēnes, arī dārzi pilni rudens vel
tēm. Šīs ir īstais laiks, lai svaigā 
gaisā uz dzīvās uguns pagatavo
tu kādu kulināru pārsteigumu 
savām garšu kārpiņām. 

9. septembrī  Zaubes savvaļas 
kulinārā festivāla Pavāru kon
kursa organizators šefpavārs 
Oskars Freiborns gatavošanas 
meistarklasē iepazīstināja, kā 

gardi un sulīgi pagatavot rudens 
sezonas aktuālos medījumus uz 
grila. Meistarklases laikā viņš 
pagatavoja divus ēdienus – gri
lētu pīli ar sezonas dārzeņiem 
un grilētām meža sēnēm, kā 
arī uz dzīvās uguns pagatavotu 
briežu gaļas sautējumu. 

Nākamās gatavošanas meis
tarklases paredzētas 18.30: 

16.09. gatavos šefpavārs Re
nārs Purmalis;

23.09. gatavos maizes cepēja, 

godu saimniece Ilze Briede;
30.09. gatavos Gemoss šefpa

vāre Ina Poliščenko.
Zaubes savvaļas kulinārā

rajā festivālā ir aizvadītas trīs 
tiešsaistes nodarbības no čet
ru nodarbību cikla “Jaunrade 
savvaļas produktu gatavošanā”. 
Noslēdzošajai nodarbībai “Zaļā 
mājas tīrība – kā ar augiem tīrīt 
māju" tiešsaistē varēs sekot līdzi 
28. septembrī plkst. 19.00. Visas 
nodarbības vada savvaļas augu 

Turpinās Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 2021 
tiešsaistes gatavošanas meistarklases un nodarbības

eksperte, “Dabas studijas” vadī
tāja Vaira Kārkliņa. 

Meistarklašu un nodarbību 
norises vieta: tiešsaistē ZOOM 
platformā, Zaubes savvaļas ku
linārais festivāla Facebook kontā  
un Cēsu rajona lauku partnerī
bas Facebook kontā. 

Visus meistarklašu un no
darbību ierakstus ir iespēja no
skatīties Zaubes savvaļas kuli
nārā festivāla Facebook lapā un 
mājaslapā www.wildfoodfest.lv.  

Foto no skolas arhīva

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

http://www.militaryheritagetourism.info
http://www.militaryheritagetourism.info
http://www.wildfoodfest.lv
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Mūžībā aizgājuši

Sveicam 
mūsu jubilārus!

Laimi, lai tā vienmēr blakus, 
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, 
Veselību, kas ir visiem mīļa 
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. 

16.
septembrī

18.00

Spāres skolas pagalmā 
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde 
"Čaks. Rīga. Sieviete”. 
Režisors Sergejs Golomazovs. Piedalīsies aktieri Vitālijs 
Jakovļevs, Jeļena Sigova un Veronika Plotņikova. 
Muzikāli poētiskais iestudējums iecerēts kā radoša 
atklāsme. Apspēlējot Čaka mīlestību pret Rīgu, ļaujot 
iepazīt Čaku ne tikai ar dzejas, bet arī viņam  raksturī
gās bohēmiskās pilsētas gaisotnes palīdzību. 
Ieeja – 5 EUR, senioriem – 2 EUR; skolēniem, bērniem – 
bezmaksas. Izrādi varēs apmeklēt, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

17.
septembrī

19.00

Amatas kultūras centrā 
Mārtiņa Kantera koncerts
Ieeja 5 EUR. Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu 
un personu apliecinošu dokumentu.

17.–19.
septembrī

Eiropas kultūras mantojuma dienas 
Ieriķu dzelzceļa stacijā
Izstādes “Ieriķu stacijas hronika” atklāšana, Līgatnes 
mākslas un mūzikas skolas lielformāta radošo darbu 
izstāde,  atmiņu stāstījumi par dzīvi tā laika Ieriķos, 
izzinoši pārgājieni.
Bez maksas

18.
septembrī

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā
Gaujas Nacionālā parka Ceļotāju diena
Ekskursija gida pavadībā un radošā darbnīca no dabas 
materiāliem ar dalībnieku iesaistīšanos. Ekskursijas 
paredzētas plkst. 11.00  un 13.00.
Ekskursija un darbnīcas – bez maksas

19.
septembrī

13.00

Ieriķu dzelzceļa stacija
“Zaļā dzelzceļa” nūjošanas pārgājiens un 
velobrauciens. Reģistrācija no plkst. 12.00
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās https://ej.uz/zalieceli. 
Bez maksas

24. 
septembrī

12.00

Sērmūkšos
Latvijas Nacionālo partizānu piemiņas 
pasākums 

25. 
septembrī

10.00–14.00

Paaudžu parkā
Rudens labumu izstāde un Miķeļdienas tirdziņš
Bez maksas

25. 
septembrī

20.00–24.00

Nītaures kultūras namā
Svecīšu vakara balle ar grupu “Lauku muzikanti”
Biļetes iepriekšpārdošanā (Nītaures kultūras namā) 
3 EUR; pasākuma dienā 5 EUR. Ja 25. septembris ir 
tava dzimšanas diena – ieeja bez maksas.
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.

25. 
septembrī

18.00

Zaubes ev. lut. baznīcā
“Dvēseles lūgšana". Piedalās Edīte Alpe (ērģeles), 
Ilona Bagele (mecosoprāns). Programmā:
J. S. Bahs, Šarls Guno, Dž. Rosīni, P. Maskaņji, 
S. Franks, Karls Dženkins, Astors Pjacolla.
Koncerts notiks sveču gaismā. Bez maksas

25., 26. 
septembrī

“Mājas kafejnīcu dienas’’ Cēsu novadā
Cēsu novada saimniecību pagalmi un citas vietas 
pārvērtīsies par kafejnīcām, piedāvājot unikālus 
ēdienus. 
Plašāka informācija: www.majaskafejnicas.lv.

26. 
septembrī

12.00

Drabešu muižā
Atvērto durvju diena
Tikšanās ar Amatu mājas meistariem, cepļa 
atvēr  šana, ekskursija pa Drabešu muižu ar 
vēsturnieku Edgaru Žīguru, tautas muzikantu 
grupa “Popaps”, ekskursija Drabešu Jaunajā 
pamatskolā, ciemošanās viesu mājā “Virgabaļi”, 
tikšanās ar Latvijas kamaniņu sporta klubu 
dodkepu.lv Drabešu muižas parkā, konkurss 
“Pagraba meistarstiķis”, pankūku degustācija.

8. 
oktobrī

18.00

Ieriķu dzelzceļa stacijā
“Ieriķu rituāli” dzelzceļa stacijā
Dokumentālists Ivars Zviedris sadarbībā ar 
Vidzemes plānošanas reģionu, Valsts Kultūrkapi
tāla fondu un Cēsu novada Amatas apvienības 
pārvaldi, Ieriķu stacijā atklās, kādus ieriķiešu 
ritu ālus ir izdevies iemūžināt multimediālā māks
las projektā. Tā varoņi būs paši Ieriķu iedzīvotāji. 
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu. Bez maksas

NOTIKUMU KALENDĀRS

Augustā dzimis 
viens bērns 
Drabešu pagastā.

1

“Mājas kafejnīcu dienas” ir iniciatīva, 
kas aizgūta no Igaunijas, kad uz vienu vai 
divām dienām saimniecību pagalmi un ci
tas vietas, kas ikdienā nav saistītas ar uz
ņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām.

Ik gadu dalībai “Mājas kafejnīcu dienās” 
var pieteikties ikviens interesents, kurš vē
las aicināt viesus savā lauku sētā, piedāvā
jot iespēju nogaršot unikālus vietējos ēdie
nus, kas gatavoti no vietējām izejvielām.

“Mājas kafejnīcu dienās” notiek arī da
žādas kultūras programmas: rokdarbi, spē
les, mūzikas instrumentu spēlēšana, nelieli 
koncerti, danči, priekšnesumi u.c.

Cēsu novada Mājas kafejnīcu dienās 
pieteikušies 14  dalībnieki no Cēsīm, Pār
gaujas, Priekuļiem un Skujenes pagasta.

Saimnieki ir parūpējušies par īpašiem 
piedāvājumiem, lai jau 25. un 26. septem-
brī vērtu vaļā mājas kafejnīcu durvis!

Sīkāka informācija: www.celotajs.lv/lv/
conf/mkdcesis, www.majaskafejnicas.lv.

“Mājas kafejnīcu 
dienas’’ Cēsu 
novadā

Skujenes pagastā
Juris Grieznis (01.08.1946.–20.08.2021.)
Skaidrīte Medne (08.04.1938.–12.08.2021.)
Vilnis Strazdiņš (23.02.1948.–12.08.2021.)

Zaubes pagastā
Jānis Gaidulis (06.09.1944.–01.09.2021.)

Pilns pasākumu kalendārs pieejams www.amatasnovads.lv. 
Pirms došanās uz pasākumu, pārliecinies par pasākuma norises izmaiņām!

Skujenes pagastā 
•	 Skujenes	kapos	25. septembrī	18.00.

Nītaures pagastā
•	 Nītaures	kapos	Svecīšu	vakara	

dievkalpojums Nītaures ev. luterāņu 
kapos 25. septembrī plkst. 17.00

Zaubes pagastā
•	 Vidus	kapos	18.	septembrī	plkst.	18.00,
•	 Āžkalna	kapos	18. septembrī	plkst.	

19.00,
•	 Sila	kapos	3.	oktobrī	plkst.	17.00

Vasarai aizejot
Cik labi vasarā bij sēdēt ziedu krēslā 
Un klausīties, kā lakstīgalas dzied,
Cik priecīgi dzied strazdi agri rītos,
Kad putni koku zaros ligzdas vij.
Bij jauka vasara ar ziediem zemi klātu 
Un spožās saules staru glāstīta, 
Vēl ilgi atmiņā šie jaukie mirkļi būs,
Kaut rudens vēji mums pār galvu pūš. 

Sveiciens visiem skolotājiem, skolēniem un viņu 
vecākiem Cēsu novadā, jauno mācību gadu uzsākot! 

(Vija Plēģere Sērmūkšos)

Svecīšu vakari Amatas 
apvienības pagastos

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un metodiķis 

Ar fināla cienīgām spēlēm noslēgusies "Amatas kauss 
2021" izcīņa. Šogad dalībnieku atsaucība bija īpaši aug
sta, ko varētu skaidrot ar salīdzinoši mazo sporta pasā
kumu piedāvājumu. Posmi Ģikšos un Nītaurē bija pilni, 
tur piedalījās 24 komandas, bet Līvos – 22 komandas. 
Dalībniekiem arī šogad bija iespēja startēt sporta līgā vai 
atpūtas grupā. Visi trīs posmi tika vērtēti čempionāta 
kopvērtējuma ieskaitē. 

Fināla posma Līvos rezultāti
Sporta līga: 
1. "VK Saldus" (Pauls Ņikitins/Māris Točs);
2. "Panāc šurp" (Dāvis Vīksne/Mārtiņš Janums), 
3. "Vietējie" (Aigars Kalniņš/Artūrs Špirka).
Atpūtas grupa: 
1. "Cauri Ērkšķiem" (Eva RoziteNikitina/Alise Bru

zinska),
2. "Gulbis" (Toms Gulbis/Armands Gulbis),
3. "Malkas skaldītāji" (Janis Ontuzans/ Ēriks Bauers).
"Amatas kausa 2021" kopvērtējuma rezultāti: 
1. "Vietējie" (Aigars Kalniņš/Artūrs Špirka),
2. "Undercut" (Patriks Pinka/Edgars Žurevskis,
3. "Otdix" (Lauris Enkuzens/Raivis Ozoliņš).
Sakām milzīgu paldies mūsu čempionāta draugiem: 

Livonia Cēsis, Studio Pizza, Nilsson Coffee, Ozolkans, 
Vinnis Bišu Bode, FonoKlubs, Rakši ZOO, Veselības la-
boratorija, PRINTMii, RRAgency, T/C Solo.

Čempionu titulu iegūst 
“Vietējie’’ 

“Vietējie” (Aigars Kalniņš/Artūrs Špirka). Foto: Ēriks Bauers

http://www.celotajs.lv/lv/conf/mkdcesis
http://www.celotajs.lv/lv/conf/mkdcesis
http://www.majaskafejnicas.lv

