
 PASĀKUMU KALENDĀRS

16. 
novembris

Valsts svētkiem veltīts koncerts 
“Vēlējumi Latvijai”
Piedalās Skujenes pamatskolas kolektīvs un 
pagasta pašdarbnieki. Svētku kliņģeris. Ieeja bez 
maksas. 
Skujenes tautas namā plkst. 16.00. Plkst. 22.00 
svētku balle ar grupu “Pusnakts”

16. 
novembris

“Iededz gaismu Skujenē 2019”
Skujenes pilskalnā pie viduslaiku pilsdrupām
plkst. 18.00 –19.00. Ieeja pret ziedojumiem
Muzikāls brīvbrīdis ar kopīgu sadziedāšanos 
Pilskalna saietu namiņā (vietu skaits ierobežots, 
pieteikties pa tālr. 22143673 vai Facebook 
@ skujenespilskalns
18.00 –22.00 sveču gaismas salas veidošana pie 
viduslaiku pilsdrupām, izgaismotas Latvijas 
kartes veidošana pilskalna terasē.

16.
novembris

Valsts svētku koncerts. Koru sadziedāšanās
Zaubes pamatskolas zālē plkst. 16.00
Ieeja bez maksas
Plkst. 19.00 balle ar grupu no Cesvaines

16. 
novembris

Ērģeļu atklāšanas svētki ar ērģeļmūzikas 
koncertu
Edītes Alpes ērģeļmūzikas koncerts
Zaubes ev. lut. baznīcā plkst. 18.00
Ieeja bez maksas 

16.
novembris

Valsts svētku pasākums “Svētki manai Latvijai”
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00
Plkst. 21.00 svētku balle, spēlē grupa “Ceļojums’’

18.
novembris

Valsts svētku pasākums. Operas mākslinieku 
koncerts. Ieeja bez maksas.
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 13.00

18.
novembris

Svētku dievkalpojums un koncerts
Zaubes ev. lut. baznīcā plkst. 12.00

21. 
novembris

Filma “Dvēseļu putenis’’
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00  
Ieeja 3 EUR

29. 
novembris

Papīra dizaina darbnīca. Nodarbība “Dāvanas 
noformēšana” kopā ar Santu.   
Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00.  Ieeja bez maksas

14., 15. 
decembris

Ziemassvētku tirdziņš. Amatas un kaimiņu 
novadu ražotāju labumi.
Āraišu Arheoloģiskajā parkā plkst 10.00–15.00
Ieeja bez maksas

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

“Amatas novada lepnums 2019” 
balvas pasniegtas

9. novembrī jau ceturto gadu 
pēc kārtas norisinājās konkursa 
“Amatas novada lepnums 2019” 
apbalvošanas ceremonija. Šogad 
tā svinīgi tika tika aizvadīta Nī-
taures kultūras namā, kur par 
pasākuma norisi rūpējās kultūras 
nama vadītāja Larisa Šteine un 
Inese Skrapce, uzburot brīnišķī-
gu svētku atmosfēru un ļaujot šai 
dienai kļūt par gada nozīmīgāko 
notikumu.

Šogad balvas tika pasniegtas 
astonās dažādās nominācijās. Pre -
tendentus nominācijām pie teica 
Amatas novada domes deputāti, 
darba kolektīvi, reģistrētas bied-
rības un nodibinājumi, iestādes, 
uzņēmuma vadītāji par savas ies-
tādes darbiniekiem un iedzīvotāju 
grupas. Publiskās balsošanas re-
zultātā tika noteikts katras nomi-
nācijas galvenās balvas ieguvējs. 

Svinīgo pasākumu vadīja Val-
mieras teātra aktieris Imants 
Strads, ar priekšnesumiem visa 
vakara garumā priecēja Amatas 
novada pašdarbības kolektīvi.

Par muzikālo noformējumu 
va kara ballē rūpējās duets “Kara-
kums”. 

Paldies visiem nominantiem 
par to, kas līdz šim ir sasniegts, 
un par tām lielajām lietām un 
notikumiem, par kuriem vēl tiek 
sapņots! Sakām lielu paldies vi-
siem, kuri sekmē Amatas novada 
attīstību, rūpējas par visu mums 
apkārt un ar mērķtiecību un po-
zitīvu attieksmi virzās uz priekšu, 
lai sasniegtu to, kas reizēm šķiet 
neaizsniedzams. 

Amatas novada iedzīvotāj, 
paldies, ka esi! 

Nominācijā „GADA LAUKU 
SĒTAS SAIMNIEKS”  par iegul-
dījumu lauku vides sakopšanā un 
lauku dzīves veida popularizēša-
nā galveno balvu saņēma Ilgvars 
Cinis no Amatas pagasta. Ilgva-
ram ir izcili sakopta lauku sēta,  
plaša dāliju kolekcija, ik gadu rīko 
atvērto durvju dienas un labprāt 
uzņem ciemiņus.

Par labiem rezultātiem bal-
sojumā balvas saņēma Uldis un 
Dzintra Kokini no Drabešu pa-
gasta un Jānis Sietiņsons no Dra-
bešu pagasta. 

Nominācijā „GADA LEP-
NUMS SAVĀ AMATĀ”  par god-
prātīgu attieksmi pret veicamo 
darbu, savu novadu, sabiedrību 
galveno balvu saņēma Elita Kā-
posta no Drabešu pagasta. Elita 
ir audzinātāja Drabešu Jaunās 
pamatskolas bērnudārzā. Izcila 
audzinātāja! Lieliski iemāca bēr-
niem pirmās skolas prasmes. 

Par labiem rezultātiem balso-
jumā balvas saņēma Mārtiņš Žē-
pers no Skujenes pagasta un  Ine-
se Varekoja no Nītaures pagasta.  

Nominācijā “GADA LEP-
NUMS TŪRISMĀ” par izcilas 
kva litātes pakalpojumu un panā-
kumiem tūrismā, kas vienlakus 
po pularizē Amatas novada tēlu, 
gal veno balvu saņēma Zaubes sav-
vaļas kulinārais festivāls ar ko -
mandu. Festivāls ar četru gadu 
pieredzi, kas šogad Zaubē pulcējis 
vairāk nekā 5000 apmeklētājus un 
veicinājis tūrisma attīstību apkār-
tnē.

Par labiem rezultātiem balso-
jumā balvas saņēma Ina Poliš-
čenko no Amatas pagasta, “Ve-
selības laboratorija” no Dra bešu 
pagasta un  z.s. Ozoliņi “Lauku 
tēja” no Zaubes pagasta. 

Nominācijā “GADA LEP-
NUMS PAR IEGULDĪJUMU 
SABIEDRĪBĀ” par aktīvu darbu 
vietējās sabiedrības saliedēšanā, 
projektu piesaisti savai teritorijai 
un kopienas piederības sajūtas 
un sadarbības veidošanā un vei-
cināšanā galveno balvu saņēma 
Sintija Bīriņa-Zeņķe no Zaubes 
pagasta. Sintija organizē bērnu 
nometnes, rīko pasākumus Zau-
bes ev. lut. baznīcā un ir aizrautī-
ga zaubēniete.

Par labiem rezultātiem bal-
sojumā balvas saņēma Baiba 
Jukneviča no Skujenes pagasta, 
Aleksandra Freivalde no Ama-
tas pagasta un Dace Lāce no 
Amatas pagasta.

Nominācijā “GADA JAUNAIS 
UZŅĒMĒJS” par nozīmīgiem pa-
nākumiem uzņēmējdarbībā un 
ieguldījumu novada attīstībā gal-
veno balvu saņēma Sajūtu pirts 
un bungu darbnīca no Drabe-
šu pagasta. Pie Ilzes un Sergeja 
ir iespēja izbaudīt pirts rituālus, 
sajust bungu vibrācijas un pat  

izgatavot savas bun gas. Par la-
biem rezultātiem balsojumā bal-
vas saņem kombuča “Dzīvības 
dzēriens” no Drabešu pagasta 
un SIA “KCraft” no Nītaures pa-
gasta.

Nominācijā: „GADA LEP-
NUMS KULTŪRĀ” par nozīmīgu 
ieguldījumu kultūrā un novada 
vārda popularizēšanā Latvijā vai 
ārzemēs galveno balvu saņēma 
Namejs Kalniņš no Drabešu pa-
gasta. Jaunais koklētājs Namejs 
savos 15  gados ir paspējis ne tikai 
sakomponēt un ierakstīt debijas 
albumu, bet arī piesaistīt milzīgu 
sabiedrības uzmanību ar video 
dziesmai “Amata”.

Par labiem rezultātiem balso-
jumā balvas saņēma Jānis Ste-
piņš no Drabešu pagasta, Marika 
Slotina-Brante no Amatas pa-
gasta un Paula Anna Āboliņa no 
Nītaures pagasta. 

Nominācijā „GADA LEP-
NUMS IZGLĪTĪBĀ” par nozīmī-
gu ieguldījumu izglītībā (formālā 
vai neformālā) un jaunatnes au-
dzināšanā galveno balvu saņē-
ma Austris Āboliņš no Drabešu 
pagasta. Austris ir sporta kluba 
“Ašais” treneris, turpina sekmīgi 
sagatavot jauniešus dažāda mēro-
ga sacensībās vieglatlētikā.

Par labiem rezultātiem balso-
jumā balvas saņēma Jānis Frei-
valds no Drabešu pagasta, Sanita 
Bērziņa no Amatas pagasta un 
Mārīte Ansaberga no Nītaures 
pagasta.

Nominācijā „GADA LEP-
NUMS SPORTĀ” par nozīmīgu 
ieguldījumu sportā un novada 
vārda popularizēšanā Latvijā 
un pasaulē galveno balvu saņē-
ma Roberts Aleksis Glazers no 
Drabešu pagasta. Roberts Alek-
sis trenējas vieglatlētikā un ir 
vairāku čempionātu un medaļu 
ieguvējs īsajās distancēs, Latvijas 
komandas dalībnieks, viens no 
vadošajiem vieglatlētikas vidus-
distančniekiem, kā arī vairākkār-
tējs valsts čempions.

Par labiem rezultātiem balso-
jumā balvas saņēma Kate Mel-
dere no Drabešu pagasta un Elza 
Bleidele no Drabešu pagasta.

Fotogrāfijas no pasākuma ap-
skatāmas: www.amatasnovads.lv 

          www.amatasnovads.lv          facebook.com/amataLV  

          twitter.com/AmatasNovads             instagram.com/visitamata

Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 129                 2019. gada 15. novembris 

Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka –
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!

Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!

Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti! –
Un, ja tu redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?

(Antons Bārda)
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Baiba Šelkovska,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Vidzemes plānošanas reģionā

Lai saglabātu teritoriālo 
līdz svaru, ir jārod arvien jauni 
stratēģiskie instrumenti un jā-
izmanto mūsdienīgas metodes, 
veidojot lauku teritoriju politi-
ku un veicinot lauku pievilcību. 
Vidzemes plānošanas reģions 
(VPR) ir uzsācis attīstības prog-
rammas izstrādi nākošajam plā-
nošanas periodam, un tam lielu 
atbalstu sniegs Horizon 2020 
programmas projekts “Sadarbī-
bas virzīta nākotnes politika lau-
ku reģioniem un iedzīvotājiem” 
(PoliRural) un tajā izmantotās 
mūsdienīgās plānošanas un ana-
līzes metodes. 

Tekstizraces metode (angļu 
valodā: text mining) būs viens no 
plānošanas un datu analīzes ins-
trumentiem, ar kura palīdzību 
VPR sagatavos attīstības prog-
rammu 2021.–2027.  gadam. Šī 
metode līdz šim, veidojot lauku 
politiku, pasaules praksē ir reti 
izmantota. Taču tā ir nozīmīga, 
lai vēl dziļāk izprastu esošo situā-
ciju lauku teritorijās un pama-
nītu to informāciju, kas reizēm 
plaši neizskan publiskajā vidē, 
taču ir nozīmīga lauku kopienai. 
Metodes uzdevums būs apkopot 
pašvaldību mājaslapās, sociālo 
tīklu kontos, reģionālajos, lok-
ālajos ziņu portālos, pētījumos 
un citos avotos atrodamo infor-
māciju, publikācijas, komentā-
rus, viedokļrakstus un intervijas 
par šī brīža situāciju lauku reģio-
nos. Turklāt iekļaus arī attieksmi 
veidojošus faktorus, reakciju uz 
izmaiņām pašvaldībās un reģio-
nos un citus aspektus.

Projekta “PoliRural” vadītāja 
Vidzemes plānošanas reģionā 
Santa Niedola par tekstizra-
ces metodi piebilst: “Reģionālā 
attīstība jau sen vairs nedrīkst 
balstīties tikai uz datiem un zi-
nātniskiem pētījumiem, jo tie ne 
vienmēr atspoguļo realitāti kon-
krētajā reģionā. Arvien lielāka 
nozīme ir jāpiešķir iedzīvotāju, 
tostarp uzņēmēju, jaunienācēju 
redzējumam. Tas nebūt nenozī-
mē to, ka ir jāsaaicina cilvēki vie-
nā telpā un jāuzdod jautājumi, 
uz kuriem atbild vien daži aktī-
vākie. Arī tas, protams, ir jādara, 
taču ir jāmeklē jaunas metodes, 
kā novērot un analizēt to, kas iz-
skan publiskajā telpā.”

Lai saprastu esošo situāciju 
lauku teritorijās, formulētu ie-
interesēto pušu dominējošo vie-
dokli un izvirzītu nākotnes rea-
litātei atbilstošus lauku politikas 
mērķus, papildus tiks izmanto-

23. oktobrī Amatas novada 
pašvaldības domes sēdē lēma 
par:

anulēšanu;
-

bas saistošo noteikumu Nr.  10 
“Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 17.04.2019. saisto-
šajos noteikumos Nr. 4 „Ama-
tas novada pašvaldības budžets 
2019. gadam”” apstiprināšanu;

-
bas saistošo noteikumu Nr. 11 
„Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojuma piešķiršanu” 
apstiprināšanu;

-
vada domes 24.10.2018. lēmu-
mā “Par Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 11 “No-
likums par lašveidīgo zivju li-
cencēto makšķerēšanu Gaujā un 
Braslā” apstiprināšanu”;

-
matskolas saimniecisko un teh-
nisko darbinieku un medicīniskā 
personāla amata vienību saraks-
ta apstiprināšanu;

-
matskolas saimniecisko un teh-
nisko darbinieku amata vienību 
saraksta apstiprināšanu;

mītne” “Staļļi””, Sērmūkši, Sku-
jenes pagasts, Amatas novads, 
nomas līguma slēgšanu;

-
kalni”-6, Amatas pagastā, Ama-
tas novadā, ar kadastra numuru 
42429000077, nodošanu atsavi-
nāšanai;

-
sandri”, Skujenes pagastā, Ama-
tas novadā, ar kadastra numuru 
42780070042, nodošanu atsavi-
nāšanai;

“Nārbuļi”, ar kadastra numuru 
42420050269, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;

īpašuma “Kalna Balodīši”, Nītau-
res pagasts, Amatas novads atsa-
vināšanas procesa pabeigšanu;

-
šās kustamās mantas – traktora 
MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, 
izsoles rezultātu un atsavināša-
nas procesa pabeigšanas apstip-
rināšanu;

-
bas līdzdalību atmežošanas pro-
cesā;

īpašumu nodošanu valsts īpašu-
mā Satiksmes ministrijai;

apstiprināšanu Nītaures pagasta 
saimniecībai „Kalna Dukšēni”;

apstiprināšanu Nītaures pagasta 
saimniecībai „Vītoliņi”;

tas vēl vairākas metodes – nā-
kotnes prognozēšana (foresight 
method), dizaina domāšana, sis-
tēmas modelēšana, ieinteresēto 
pušu viedokļu apkopošana un 
izvērtēšana u.c.  

VPR Attīstības un projektu 
nodaļas vadītāja Laila Gercāne 
uzsver: “Izstrādājot jauno attīs-
tības programmu, mēs izman-
tosim arī tradicionālās politikas 
plānošanas metodes. Taču ir 
jāņem vērā globālās attīstības 
tendences, kurām raksturīga di-
namika, strauja vides, uzskatu, 
vērtību un paradigmu maiņa, 
globalizācija un digitalizācija. 
Visos līmeņos mēs saskaramies 
ar to, ka līdzšinējie politiskie uz-
stādījumi un ieguldījumu priori-
tātes vairs nav aktuālas. Caur šo 
projektu mēģināsim izmantot ne 
tikai mūsu reģiona un valsts uz-
krāto informāciju un zināšanas, 
bet arī globālos datus un resur-
sus.”

Iedzīvotāji, potenciālie un jau 
esošie jaunienācēji, lauksaim-
nieki, uzņēmēji, kvalificētu un 
konkurētspējīgu profesiju pār-
stāvji  – spēcīgas lauku attīstībā 
ieinteresēto pušu kopienas – 
viedoklis un zināšanas ir būtis-
kas reģionu attīstīšanai un attīs-
tības dokumentu sagatavošanai. 
Vēl viens no “PoliRural” uzdevu-
miem ir izveidot šādu reģionālo 
darba grupu, kura līdzdarbosies 
un sekos līdzi gan projekta ak-
tivitātēm, gan arī VPR attīstības 
programmas izstrādei un tās no-
vērtēšanai. 

“Telpiskās attīstības plānoša-
nas politikā ir ļoti būtiski radīt 
integrētu pieeju gan horizontā-
li – starp dažādām sfērām, gan 
arī vertikāli – no nacionālā līdz 
apkaimju līmenim. Reģionāla 
līmeņa darba grupa ir būtisks 
priekšnosacījums, lai sagata-
votu kvalitatīvu, datos balstītu 
dokumentu, kas vienlaikus ir 
vērsts uz identificēto problēmu 
risināšanu, skatoties pāri vienas 
pašvaldības robežām. Reģions 
kā vienu no ilgtermiņa horizon-
tālajām prioritātēm ir izvirzījis  
pārvaldību, kas sevī ietver dažā-
du ieinteresēto pušu mobilizāci-
ju kopīgai rīcībai, kā arī vienotu 
interešu pārstāvniecību,” stāsta 
Ieva Kalniņa, VPR Teritoriālās 
plānošanas nodaļas vadītāja.

Lauku dzīvotspēju Eiropā ar 
“PoliRural” projekta aktivitātēm 
stiprinās 36 projekta partneri no 
16 valstīm. Kopā ar VPR Latvijā 
projektu ievieš Agroresursu un 
ekonomikas institūts, Latvijas 
Lauku forums un uzņēmums 
“Baltic Open Solutions Center”. 

Turpinājums 3. lpp.

24. oktobrī Granādā, Spāni-
jā norisinājās Eiropas Kultūras 
tūrisma tīkla (European Cul-
tural Tourism Network (ECTN 
Awards)) balvu pasniegšanas 
ceremonija. Konkursam tika ie-
sniegti 55 pieteikumi no 19 Eiro-
pas valstīm.  Amatas novads tika 
ļoti atzinīgi novērtēts, saņemot 
divus apbalvojumus! 

Kategorijā “Kulinārais manto-
jums, pārtikas un gastronomijas 
tūrisms” Zaubes savvaļas kulinā-
rajam festivālam 2. vieta. Arī ka-
tegorijā  “Kultūras un radošo in-
dustriju ieguldījums kul tūras un 
radošajā tūrismā” iegūta 2. vieta. 
Tā piešķirta “Āraišu leģendām” kā 
vienotam tūrisma galamērķim.

Apbalvojumus saņemt uz Gra -
nādu devās Tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību nodaļas va-
dītaja Eva Koljera.

Tas neapšaubāmi ir mūsu paš -
valdības kolēģu, Zaubes un Āraišu 
uzņēmēju un iedzīvotāju, kas ie-
saistās tūrisma aktivitātēs, kopīgs 
veikums. Ir iemesls būt lep niem! 
Paldies visiem par sadarbību! Tie-
sa gan – balvas uzliek atbildību. 
Tas nozīmē, ka darāmā būs vēl 
vairāk un vēl precīzāk jāstrādā, lai 
izvirzītie mērķi realizētos. 

Eiropas Kultūras tūrisma tīkla 
balvas tiek pasniegtas katru gadu 
dažādās kategorijās par ilgtspē-
jīgu kultūras tūrisma attīstību. 
Tās ir profesionālas balvas, ar 
kurām tiek vertēts stratēģiskais 
skatījumus uz vietas attīstību, 

bība un publicitāte. 
Esam gandarīti un lepoja-

mies ar sasniegto!

Domes sēdē 23. oktobrī
-

mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu;

-
mā īpašuma „Saulaine” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42420040122 sadalīšanu;

-
valdības nekustamā īpašuma 
„Drabešu skola” zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 
42460050246 sadalīšanu;

-
tamā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

-
mo īpašumu [..] un [..] apvieno-
šanu un adreses apstiprināšanu;

-
šanas mērķa noteikšanu Nītau-
res pagasta nekustamajā īpašu-
mā [..];

Amatas novada teritorijā;
-

tošanas mērķa maiņu Skujenes 
pagasta nekustamā īpašuma [..] 
zemes vienībās;

-
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

-
stiprināšanu.

Nākamā domes sēde – 
2019. gada 20. novembrī
plkst. 15.30 

pielietotās metodes, mārketings, 
projektu piesaiste, vietējo cilvē-
ku iesaiste, starptautiskā sadar-

Amatas novadam divas Eiropas līmeņa 
tūrisma balvas

Ar mūsdienīgām metodēm 
veicinās lauku pievilcību un 
izstrādās Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības programmu 
2021.–2027. gadam

Eva Koljera (no labās), saņemot balvu par Zaubes savvaļas kulināro 
festivālu. Foto no privātā arhīva
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Turpinājums no 2. lpp.

Projekta pilotaktivitātes tiks 
īstenotas 12 lauku reģionos, to-
starp Vidzemes plānošanas re-
ģionā. Jau šobrīd lielu interesi 
par projekta gaitu ir izrādījuši 
Eiropas Komisijas Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas, kā 
arī Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ģenerāldirektorāts, 
cerot izmantot projekta atziņas 
līdzšinējās politikas izvērtēšanā 
un nākotnes politikas veidošanā.

Projekts “Sadarbības vir-
zīta nākotnes politika lauku 
reģioniem un iedzīvotājiem” 
(PoliRural) tiek īstenots Eiro-
pas Savienības pētniecības un 

Būvniecības valsts kontro-
les birojs (turpmāk – Birojs) 
atgādina, ka saskaņā ar Būv-
niecības likuma 21.  pantu, 
sākot ar 2020.gada 1.  janvāri, 
būvniecības administratīvais 
process uzsākams elektroniski 
Būvniecības informācijas sis-
tēmā (BIS).

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri  
būvniecības process būs iesā-
kams un turpināms tikai elek-
troniski. Izņēmums saglabāsies 
uz tiem būvniecības procesiem, 
kuri jau ir iesākti papīra veidā – 
šos procesus varēs pabeigt papī-
ra veidā bez termiņa ierobežoju-
ma.

Dokumentu elektroniska ap-
rite ļaus ikvienam būvniecības 
procesa dalībniekam neatkarīgi 
no viņu atrašanās vietas sev ērtā, 
ātrā un efektīvā veidā bez papil-
du administratīvā sloga saņemt 
valsts nodrošinātos elektronis-
kos pakalpojumus BIS. BIS in-
formācijas sistēma nodrošinās 
visas būtiskās ar būvniecības 
procesiem saistītās informācijas 
esamību vienuviet.

Lai uzsāktu izmantot sistē-
mu, ikviens iedzīvotājs var ieiet 
vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā 
labajā stūrī ir norāde “Pieslēgties 
kontam. Autorizēties iespējams 
ar jebkuru rīku, ko piedāvā por-
tāls “Latvija.lv” [internetbanka, 
e-paraksts].

Sistēmā paskaidrojuma raks-
tu, apliecinājuma karti, būvnie-
cības iesniegumu un citus pie-
prasījumus aizpilda tiešsaistes 
formā strukturētu datu veidā, 
tiem pievienojot datus, kuros 
ietver dokumentus vai to pieli-
kumus, kā arī informāciju, kas 
iegūta no valsts informācijas sis-
tēmām.

Sistēma nodrošina papīra vai 
elektroniska formāta dokumen-
ta reģistrāciju.

BIS informācija un tās aprite 
tiek nodrošināta elektronisko 
dokumentu un strukturētu datu 
veidā. Līdz ar to būvvaldes vai 
institūcijas, kuras pilda būvval-
des funkcijas, lēmumus pieņem 
un būvniecības ieceres saska-
ņošanu veic, kā arī tehnisko un 
īpašo noteikumu izdevēji attie-
cīgajos noteikumos ietverto pra-
sību izpildi saskaņo elektroniski 
strukturētu datu veidā BIS. Tas 
mazinās administratīvo slogu 
visiem būvniecības administra-
tīvajā procesā iesaistītajiem. Ies-
tāde var informēt iesniedzēju, ka 
pieprasītais dokuments ir pieej-
ams BIS.

Lai paplašinātu to personu 
loku, kuras būvniecības ierosi-
nātājs BIS var pilnvarot pārstā-
vēt sevi būvniecības adminis-
tratīvajā procesā, likumprojekts 
paredz, ka  būvniecības ierosi-
nātājs varēs pilnvarot ne tikai 
būvspeciālistu vest savu būv-
niecības administratīvā procesa 
lietu, bet arī jebkuru citu pri-
vātpersonu, piemēram, ģimenes 
locekli, juridisko pakalpojumu 
sniedzēju vai tml. Mērķis ir pa-
darīt personai ērtāku, lētāku, 
efektīvāku pilnvarošanas proce-
su elektroniskajā vidē, vienlaikus 
nodrošinot atbilstošu personas 
identificēšanu.

BIS funkcionalitātes apgūša-
nai Būvniecības valsts kontroles 
birojs nodrošinās bezmaksas 
konsultācijas par būvniecības 
informācijas sistēmas izmanto-
šanu.

Informējam, ka jau no 
2019. ga da 1. oktobra elektronis-
ki ir iespējams nodrošināt visu 
būvniecības dokumentācijas ap-
riti. 

Sīkāka informācija – Būvnie-
cības valsts kontroles biroja mā-
jas lapā bvkb.gov.lv

Būvētāju ievērībai

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Amatas novada pašvaldības 
pārstāvji – Amatas novada do-
mes priekšsēdētāja Elita Eglīte 
un pašvaldības izpilddirektors 
Māris Timermanis – 18. oktob rī 
piedalījās pasākumā “Rodo den-
dru krāšņums dziesmu prie kam”, 
kas norisinājās Rīgā, kultūras un 
atpūtas parkā “Meža  parks”. Zī-
mīgi, ka Amatas novada pašval-

dība iestādīja rodo  dendru šķirni 
ar nosaukumu “Zvārtes iezis”.  
Bijām vienīgie ar atbilstošu šķir-
ni mūsu pašvaldībai. 

Rododendrs “Zvārtes iezis” 
zied jūnija pirmajā pusē ar lie-
liem, sarkaniem ziediem, kam 
ir viļņotas vainaglapu apmales. 
Trīsdesmitgadīgi krūmi ir 2,5 m 
augsti un 3,0 m plati. 

Rododendrus stādīja atbilsto-
ši novada vai pilsētas atrašanās 
vietai kultūrvēsturiskajos nova-
dos – Kurzemē, Zemgalē, Vid-

zemē, Latgalē un Rīgā. Katra 
pašvaldība saņēma sertifikātu 
par iestādīto košumkrūmu un 
pie katra no tiem tika izvietota 
attiecīga informatīva plāksne.

Idejas autors ir SIA “Rīgas 
meži” valdes priekšsēdētājs Ai-
vars Tauriņš. Dārzs iecerēts kā 
veltījums Latvijai un latviešu 
dziedāšanas un dejošanas prie-
kam. Pasākumā pulcējās 119 
Latvijas pašvaldību vadītāji un 
pārstāvji kopā ar Rīgas domi un 
SIA “Rīgas meži”.

Amatas novada pašvaldība īpašā 
pasākumā iestāda rododendru 
“Zvārtes iezis” 

inovāciju programmas Horizon 
2020 ietvaros. “PoliRural” mēr-
ķis ir sekmēt lauku politikas at-
tīstību, izveidojot spēcīgu lauku 
ekosistēmā ieinteresēto personu 
kopienu un izstrādājot koncep-
tuālu lauku ekosistēmas modeli. 
Vairāk par projektu uzziniet ht-
tps://polirural.eu/  Par projekta 
aktivitātēm Vidzemes plānoša-
nas reģionā http://www.vidze-
me.lv 

Papildu informācija:
Santa Niedola, 
projekta “PoliRural” vadītāja 
Vidzemes plānošanas reģionā, 
santa.niedola@vidzeme.lv, 
+371 26674261

Ar mūsdienīgām metodēm 
veicinās lauku pievilcību un 
izstrādās Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības programmu 
2021.–2027. gadam

 7. novembrī pie Saemas Amatas novada pārstāvji piedalījās piketā, paužot
neapmierinātību ar administratīvi teritoriālo reformu.

Foto: F64, SIA “Rīgas meži”

http://www.bis.gov.lv/
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Biedrības “Nītaureņi” komanda

Jau vairāk nekā trīs mēnešus 
Nītaures kultūras namā, biedrī-
bas “Nītaureņi” telpās, ik vienam 
interesentam pieejama jau na 
liet derīga brīvā laika pavadī šanas 
iespēja – izlaušanās spēle “Latvi-
ja”. Spēli apmeklējuši interesenti 
ne tikai no Nītaures un novada, 
bet arī Rīgas, Siguldas, Cēsīm, 
Valmieras un citām vietām. 

Spēles pamatā ir komandas 
saliedēšanās, veicot dažādus uz-
devumus par Latvijas tematiku. 
Komandas uzdevums ir izpil-
dīt visus uzdevumus, iepriekš 
zinot, ka visas atbildes atrodas 
spēles telpā. Katrai komandai ir 
trīs iespējas pajautāt pavedienus 
spēles uzraugam, lai iegūtu pa-
pildinformāciju. Spēlē var pieda-
līties no divi līdz četri dalībnieki, 
bet var būt arī vairāk. Adrena-
līnu spēlei dod laika limits, jo 
uzdevumi, lai izkļūtu no spēles 
telpas, jāizpilda noteiktā lai kā – 

60  minūtēs. Sākumā komanda 
tiks iepazīstināta ar spēles notei-
kumiem.

Nevajag baidīties no tā, ka 
nezināt visus faktus par Latviju, 
jo, lai piedalītos spēlē, nav nepie-
ciešamas iepriekšējas zināšanas. 
Svarīga ir vēlme kopā ar ģimeni 
vai draugiem ļauties citādai Lat-
vijas iepazīšanai, jo spēles pa-
matā ir komandas vēlme ļauties 
piedzīvojumam, gūt azartu un 
prieku. Latvijas iepazīšana caur 
vēstures faktiem, caur Latvijas 
vērtībām, caur kultūru, notiku-
miem un personībām ir spēles 
pievienotā vērtība.   

Novembrī spēlē un laimē! 
Novembrī spēles dalībnie-

kiem ir iespēja ne tikai piedalī-
ties izlaušanās spēlē, bet arī bal-
vu loterijā. 

Pieteikties spēlei var, rakstot 
e-pastu uz info@nitaureni.lv 
vai rakstot mūsu lapā Facebook 
portālā. Atgādinām, ka spēle ir 
bezmaksas. 

Iepazīsti Latviju citādāk!

Projekts “Izzināšanas istaba 
“Latvija” Nītaurē” ir viena no 

Inese Kukle,  
projekta vadītāja 
 

Projektā “Sieviešu uzņēmējdarbības 
veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, 
kuru organizē Āraišu biedrība sadarbī-
bā ar biedrību “Urbāna fonds izglītībai 
un zinātnei”, aizvadīts pirmais no trijiem 
praktiski izglītojošiem pasākumiem Cēsu 
apkārtnes sievietēm, kas vēlas realizēt 
savu biznesa ieceri. Pirms tam tika veikta 
rūpīga dalībnieču atlase minētajam pasā-
kumu ciklam.

Urbāna fonda vadītāja Agnese Žagata 
atzīst, ka projektā plānotais pasākumu 
cikls guva necerēti lielu atsaucību; pie-
teicās divreiz lielāks pretendentu skaits 
nekā iespējams projekta ietvaros apmācīt. 
Pieteikumos tiek pausta liela motivācija 
un apņēmība realizēt savas biznesa iece-
res un attīstīt vietējo teritoriju. Sievietēm 
ir drosmīgas, radošas idejas un vēlēšanās 
realizēt sevi visdažādākajās jomās  – gan 
attīstot tūrismu un izceļot kultūras un 
dabas mantojumu, gan sniedzot vietējiem 
iedzīvotājiem citus vērtīgus pakalpoju-
mus un uzlabojot dzīves kvalitāti. Rūpīgi 
izvērtējot katru pieteikumu un sekojot 
projektā noteiktajām prioritātēm, tika 
izvēlētas aktīvākās un motivētākās pre-
tendentes no visiem Cēsu rajona lauku 
partnerības novadiem, tajā skaitā Amatas 
novada.

Projekta klātienes pasākumu sērija sa-
stāv no 3 pilnu dienu apmācībām Drabešu 
Jaunajā pamatskolā, oktobrī, novembrī un 
decembrī nodrošinot lekcijas, pieredzes 
stāstus un praktiskas nodarbības projekta 
dalībniecēm klātienē.

Pirmā pasākumu cikla tikšanās diena 
noritēja 12. oktobrī. Tajā piedalījās 29 
uzņēmīgas sievietes no Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un 
Vecpiebalgas novada un Vaives pagasta. 
Pasākuma mērķis bija projekta dalībnie-
cēm sniegt iedvesmu un ierosmi tālākai 
darbībai, likt izprast savu biznesa misiju 
un vīziju, sniegt skatījumu no malas, tā-

dējādi palīdzot ieraudzīt jaunas iespējas 
un risinājumus savas ieceres īstenošanai, 
atbalstīt un iedrošināt spert nākamos so-
ļus sava mērķa virzienā.

Pasākuma ievadā projekta dalībnieces 
uzrunāja Āraišu biedrības vadītāja Eva 
Koljera un Cēsu rajona lauku partnerības 
pārstāve Kristīne Zaķe. Savā mērķu īste-
nošanas pieredzē dalījās Urbāna fonda 
izglītībai un zinātnei dibinātājs Andris 
Urbāns.

Lai parādītu vietējās teritorijas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla 
izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā, 
pirmajā klātienes pasākumā bija aicināta 
piedalīties scenogrāfe un kultūras projek-
tu vadītāja, brīvmāksliniece, suvenīru di-
zaina autore Brigita Stroda ar lekciju par 
saimniekošanu kultūrvēsturiskas ainavas 
teritorijā un vietējās teritorijas dabas un 
kultūras mantojuma potenciāla izman-
tošanu savā labā. Pieredzē dalījās arī 
neatkarīgas kultūrvēstures mantojuma 

interpretācijas konsultante un kultūras 
projektu kuratore Elīna Kalniņa, stāstot 
par vietējās teritorijas kultūras mantoju-
ma potenciāla izmantošanu.

Pasākuma otrā daļa bija veltīta praktis-
kām apmācībām un darbam grupās, kuru 
vadīja sertificēts koučs Santa Ogriņa, iz-
mantojot transformatīvo mācīšanos un 
koučingu kā biznesa izaugsmes veicinā-
šanas metodi.

Šobrīd pasākuma dalībnieces turpina 
strādāt pie sava biznesa produkta/pakal-
pojuma attīstības, apzinot sava pakalpo-
juma/produkta stiprās puses un mērķtir-
gu, gatavo mārketinga stratēģiju, kā arī 
veic trīs pašu izvirzīto uzdevumu izpildi 
biznesa mērķu sasniegšanā.

Projekta laikā dalībnieču atbalstam un 

Cēsu apkārtnes uzņēmīgās sievietes ir ceļā uz savu biznesa 
ieceru īstenošanu

komunikācijas veicināšanai ārpus klātie-
nes pasākumiem ir radīta tikšanās vieta 
digitālajā vidē, kur ir iespēja sadarboties, 
uzdot jautājumus, dalīties ar informāciju 
un pieredzi gan savā starpā, gan ar pa-
sniedzējiem un koučiem. Dalībniecēm ir 
nodrošināta iespēja projekta laikā saņemt 
individuālas koučinga sesijas uzņēmēj-
darbības atbalstam.

Nākamajos klātienes pasākumos lie-
lāks uzsvars tiks likts uz dabas manto-
juma izmantošanas iespējām uzņēmēj-
darbībā, kā arī paredzētas lekcijas par 
projekta dalībnieču pašu izvēlētajām ak-
tuālākajām tēmām: ES struktūrfondu un 
citu finanšu instrumentu izmantošanu 
biznesa attīstībā, mārketingu, zīmolvedī-
bu un komunikāciju biznesā. Papildus ir 
paredzēti darbojošos uzņēmēju pieredzes 
un iedvesmas stāsti saistībā ar lekciju 
tematiku. Praktiskajā pasākuma daļā da-
lībnieces turpinās darbu pie sava pakal-
pojuma/produkta attīstības, konkurentu 
izpētes, pārdošanas kanālu izvērtēšanas 
un biznesa stratēģijas izstrādes.

Projekta vadītāja Inese Kukle uzsver 
projekta ilgtspējības nozīmi un cer, ka 
projekta laikā radītā sieviešu uzņēmēj-
darbības atbalsta – pieredzes apmaiņas – 
iedvesmas platforma turpinās attīstīties 
un darboties arī pēc projekta beigām; tajā 
tiks iesaistītas jaunas dalībnieces, tās ie-
tvaros tiks atrasti gan jauni klienti, gan sa-
darbības partneri, dzims kopīgas biznesa 
idejas un tiks radīti jauni kopprojekti.

Projekts tiek realizēts Cēsu rajona lau-
ku partnerības īstenotā Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”.

Projektu līdzfinansē Amatas novada 
dome.

Latvijas valsts simtgades svinību 
norisēm, kuru realizējam Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammā „Latvijai – 100”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

mailto:info@nitaureni.lv
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Tamāra Miķelsone,
Zaubes bibliotēkas vadītāja

Garlībs Merķelis (1769–1850) 
apgaismības laika domātājs, 
rakstnieks un publicists, rakstījis 
vāciski, bet ar darbiem “Latvieši, 
sevišķi Vidzemē, filozofiskā gad-
simteņa beigās’’ (1796), “Vid-
zemes senatne’’ (1798–1799) 
un “Vanems Imanta’’ (1802), 
ietekmējis Latvijas kultūras un 
sabiedrības dzīvi.

Garlībs Merķelis dzimis 1769. 
gada 1. novembrī kā sestais 
bērns Lēdurgas luterāņu drau-
dzes mācītāja Daniēla Merķeļa 
ģimenē.

Mācījies Rīgas Domskolā 
(1776–1782; 1785–1786), kuru 
gan nav pabeidzis, izglītojies 
pašmācības ceļā. G. Merķelis 
īsu laiku strādāja par rakstvedi, 
tad  par privātskolotāju un kādu 
laiku darbojās arī statista lomās 
Rīgas Vācu teātrī.

Strādādams Rīgas apriņķa 
tiesā kā kancelejas darbinieks, 
Merķelis piekļuva arhīvam ar 
lietām par muižnieku un dzimt-
cilvēku attiecībām. 1793.–1796. 
gadā G. Merķelis strādājis par 
mājskolotāju Annas muižā pie 
apriņķa tiesneša A. fon Tran-
zē, kur vācu valodā sarakstījis 
grāmatu “Latvieši, sevišķi Vid-
zemē, filozofiskā gadsimteņa 
beigās’’. Grāmata latviski izdota 
1905.  gadā A.  Būmaņa tulko-
jumā. Pirms tam tā izplatījās 
rokrakstā J.  Pulāna tulkojumā. 
Darbs kļuva pazīstams ne tikai 
Vācijā, bet arī Francijā un Skan-
dināvijas valstīs.

Kaut arī zināmas piesardzī-
bas dēļ “Latvieši’’ tika izdoti Vā-
cijā (Leipcigā), tās parādīšanās 
izraisīja vācu muižnieku neap-
mierinātību. Merķelis prasīja 
likvidēt dzimtbūšanu, uzskatīja, 
ka valstij jāpastāv kā brīvprātīgai 
cilvēku apvienībai. Neilgi pēc 
“Latviešu” iznākšanas Merķelis 
devās uz Veimāru, kur nodzī-
voja līdz 1799. gadam. Šajā laikā 
tapa darbs “Vidzemes senatne’’ 
un citi. Turpmākajos pāris ga-
dos Merķelis galvenokārt dzī-
voja Berlīnē. Studējis medicīnu 
Vācijā (1796–1797). 1801. gadā 
Frankfurtē pie Oderas ieguva 
doktora grādu filozofijā un pie-
vērsās literatūras kritikai un žur-
nālistikai. 

Vācijā viņš tikās ar daudziem 
literātiem, arī ar F.  Šilleru un 
J. V. Gēti. Viņa draugu vidū bija 
arī J. G. Herders, K. M. Vīlands 
u.c. vācu literāti. Kad Vācijā ie-
bruka Napoleona karaspēks, 
Merķelis atgriezās Vidzemē 
(1806). G.  Merķelis Eiropā jau 
bija tik pazīstams, ka muižnie-
cība neuzdrošinājās ar viņu iz-
rēķināties. 1807. gadā Merķelis 
apprecēja Doroteju Dorndorfu 
un nopirka Depkina muižiņu 
(1808).

1820. gadā darbā “Brīvie lat-
vieši un igauņi’’, kas bija caram 
Aleksandram I veltīts sacerē-
jums, Merķelis slavēja brīvlaiša-

nas reformu. Par šo, kā arī citiem 
zemnieku brīvlaišanai veltītiem 
darbiem cars piešķīra autoram 
300 sudraba rubļu lielu mūža 
pensiju.

Dzīves nogali Merķelis pava-
dīja savā nelielajā Depkina mui-
žiņā Katlakalnā pie Rīgas. Mer-
ķelis nomira 1850. gada 9. maijā, 
apglabāts Katlakalna kapsētā.

Garlība Merķeļa gaitas
Annas muižā

Drosmīgā dzimtbūšanas pre-
tinieka Garlība Merķeļa vārds 
cieši saistīts ar Annas muižas 
vēsturi. Strādājot par muižas 
īpašnieka Aleksandra fon Tran-
zē bērnu mājskolotāju no 1793. 
gada līdz 1796. gadam viņš 
rakstīja savu ievērojamāko dar-
bu “Latvieši, sevišķi Vidzemē, 
filozofiskā gadsimteņa beigās’’, 
kurā pirmo reizi tiek apsūdzēta 
vācu muižniecība par nežēlīgo 
izturēšanos pret latviešu zem-
niekiem un kritizēta dzimtbūt-
nieciskā iekārta.

Kārlis Dziļleja biogrāfiskajā 
romānā “Garlībs Merķelis’’ par 
šo laiku  raksta: ’’Garlībs Mer-
ķelis nu nonāca pašā Vidzemes 
serdē. Annas muiža, ko barons 
Tranzē bija ieguvis, agrāk līdz 
ar Nītauri piederēja ģenerālim 
grāfam Fermoram. Ķeizariene 
Katrīna Lielā abas muižas bija 
dāvinājusi Fermoram, vienam 
no saviem daudzajiem mīluļiem, 
par pilnīgu dzimtas īpašumu. 
Bet ķeizarienes favorīts dāvātās 
muižas ātri vien bija apkrāvis 
lieliem parādiem, jo kāršu spēlē 
viņam nebija tik laimīga roka kā 
mīlā. Pēc grāfa Fermora nāves 
barons Tranzē kā nelaiķa kre-
ditors paturēja kārtīs nospēlēto 
Annas muižu līdz ar visiem pie 
tās pierakstītiem dzimtļaudīm.

Kur Vidzemes augstiene no-
laideni slīd uz leju, savā klēpī 
iekļaudama Gaujas lejasgalu ar 
vairākām pietekām, guļ Annas 
muiža iegarena Nelabā ezera 
krastā un gozējas saulē. Dzidrā 
dienā no šīs augstienes paveras 
bezgalīgs skats pret dienvidiem: 

viļņotās zemes krokas klāj  zili 
meži, starp kuriem šur tur pa-
viz gaišāki laukumiņi ar brūn-
ganiem cekuliņiem pa vidu: tās 
ir zemnieku mājas, kas it kā ar 
nodomu bailīgi noslēpušās meža 
vidū pie klusām tērcēm. Tālumā 
vijas baltais Nītaures lielceļš, pa 
ielejām aizlokās mazas upītes uz 
straujo Ogri un rāmo Gauju. 

Puse Vidzemes te kā uz delnas! 
– Merķelis domā, raudzīdamies 
tālajos apvāršņos. Gandrīz ik die-
nas viņš savās pastaigās tā stun-
dām nolūkojas uz skaisto zemi – 
uz lielkungu un vergu zemi.

Barons Tranzē ir maza augu-
ma vīriņš, bet pašapzinīgs un ie-
domīgs, lepojas ar savu stāvokli 
un izglītību. Jauno mājskolotāju 

viņš pieņem savā kabinetā un sa-
runā liek noprast starpību starp 
lielkungu un tā algādzi. Merķe-
lim istabu ierādīs nevis pilī, bet 
kādā blakus ēkā, kur dzīvo citi 
muižas kalpotāji. Pie lielkunga 
galda viņš neēdīs. Pasniedzis 
stundas, viņš būs brīvs, un pilī 
tam nebūs nekādas darīšanas. 
Jāmāca trīs bērni: deviņus ga-
dus vecs zēns un divas meite-
nes vienpadsmit un trīspadsmit 
gadu vecumā. Jāpasniedz valo-
das un zinības, klavieru stundas 
pasniedz kāda dāma.

Merķelis orientējas un pielā-
gojas apstākļiem. Annas muižā 
viņš pēc ilgiem laikiem ir atkal 
garīgs vientulis. Merķelis no-
vakarēs vientuļi klīst pa mui-

žas apkārtni, nolūkojas zilganā 
dūmakā grimstošajā zemē, kas 
aizstiepjas uz dienvidiem un va-
kariem.

Nopļautās druvas un birzis 
satinas krēslā. Kaut kur aiziet 
klaušinieki, savas skumjās dzies-
mas dziedādami. Tā ir šīs zemes 
balss, tā sauc un aicina: kur ir 
šīs zemes pravietis, kur atskanēs 
viņa balss?

Te, Vidzemes serdē, sāks 
runāt dzimtbūšanas soģis un 
latviešu pārstāvis! – Garlībs 
Mer ķelis sev nosaka ar cietu ap-
ņemšanos.

Tanī vakarā ilgi deg svece An-
nas muižas mājskolotāja istabi-
ņā. Viņš raksta konspektu savam 
darbam, kam jāizaug par biezu 
grāmatu. Latviešu dzimtcilvēka 
likteni viņš tēlos asās kontūrās, 
spilgtos piemēros, kas apsūdz 
un grauj Vidzemes barbarisko 
tiesisko iekārtu. Vidzemi, šo liel-
kungu un vergu zemi, viņš tēlos 
uz humānisma idejām piesāti-
nātā ‘’filozofiskā gadu simteņa’’ 
fona. 

Izdeg viena svece, izdeg otra. 
Merķelis aizdedzina vēl trešo un 
raksta – raksta. Tikai faktus, fak-
tus un atkal faktus viņam tagad 
vajag vākt un kārtot. Ar to, kas 
viņam zināmi, vien nepietiek. Jā-
vāc vēl un vēl.’’

Viņš bija pirmais Baltijas vā-
cietis, kas tik dedzīgi aizstāvējis 
apspiestās latviešu tautas inte-
reses vai V. Plūdoņa vārdiem: 
’’Merķelis atrada latviešus un 
parādīja tos pasaulei’’.

Par godu Garlība Merķeļa 
darbam Annas muižā apskatāma 
G. Merķeļa piemiņas plāksne. 

Lauku ceļotājs un 10 Latvijas 
sadarbības partneri – ražotāji/
saimnieki – ir uzsākuši darbu pie 
diviem Sadarbības projektiem: 
"Rudzu ceļš" un "Sidra ceļš", ku-
ros veiksim dažādas marketinga 
aktivitātes, lai izveidotu jaunus 
tūrisma produktus, balstītus ku-
linārijās tradīdijās.

1. Projektā "Rudzu ceļš" 
veidosim nacionāla mēroga ku-
linārā tūrisma produktu, kas 
balstīts rudzu maizes un no 
Latvijas rudzu grauda gatavotu 
ēdienu un to tradīciju daudzinā-
šanā. Informācija par projektu:
www.celotajs.lv/lv/project/22.

Aicinām uz sadarbību tūris-
mā iesaistītos rudzu maizes ce-
pējus, un rupjmaizes ēdienu ga-
tavotājus un tos, kas tos ceļ galdā 
saviem viesiem. Viedosim inter-
neta sadaļu un izdosim karti un 
brošūru „Rudzu ceļš" pašmāju 
un ārvalstu tūristiem, lai lepotos 
paši un iepazīstinātu ārvalstu 
tūristus ar mūsu Latvijas rudzu 
grauda vērtību.

Lūdzam rudzu maizes cepē-
jus, kā arī ēdinātājus, kas pa-
sniedz rudzu maizes ēdienus, 

iesaistīties projek tā “Rudzu ceļš”,  
,aizpildot Maizes anketu https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeXXzxvJ4nDKmhU-
URvCIrmAGIpGHsxH08tYiXp-
bHQ3iTe8nPg/viewform.

2. Projektā "Sidra ceļš" tiks 
izveidots jauns tūrisma pro-
dukts "Sidra ceļš". Tas atklās 
sidra tapšanas ceļu no Latvijas 
ābola līdz dzērieniem, iesaistot 
sidra darītājus un ēdinātājus, kas 
sniedz iespēju nobaudīt Latvijas 
dabīgo sidru. Mūsu sidram ir 
labs potenciāls kļūt par vienu no 
Latvijas identitāti veidojošiem 
produktiem, jo Latvijas platuma 
grādos augošie āboli, no kā ga-
tavo sidru, piešķir tam unikālu 
garšu un smaržu. Informācija:
www.celotajs.lv/lv/project/20.

Projektā "Sidra ceļš" izdosim 
brošūru un tūrisma karti, or-
ganizēsim izziņas braucienus 
Latvijas medijiem un tūrisma 
industrijai, izstrādāsim mār-
ketinga materiālus un tūrismā 
daudzināsim Latvijas sidru, pie-
dalīsimies sidra izstādēs, festivā-
los ārvalstīs un Latvijā.

Šobrīd apkopojam informāci-

Labdien, saimniek!

Garlībam  Helvigam Merķelim – 250
Garlībs Merķelis un viņa laiks

 G. H. Merķeļa piemiņas brīdis Katlakalna kapos 2019. gada 1. novembrī.

ju potenciālajiem sidra ceļa da-
lībniekiem: sidra darītavas, res-
torāni, viesu nami, krodziņi, kas 
piedāvā Latvijas ražotāju sidru. 
Aicinām uzņēmējus, kuri ražo 
dabīgo Latvijas sidru, un uzņē-
mējus, kuri pārdod Latvijā ra-
žoto sidru, piedalīties projektā, 
aizpildot Sidra anketu https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz-
9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-Xn-
PkGa22A/viewform.

Vairāk informācijas par pro-
jektiem: 

Ilona Grinliņa-Orniņa,
ilona@celotajs.lv, vai 
Inese Orupa,
ineseo@celotajs.lv,
tālr. 67617600
Projekti "Rudzu ceļš" (Nr.19-

00-A01630-000002) un "Sidra 
ceļš" (Nr.19-00-A01630-000001) 
tiek īstenoti ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atbalstu. „Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai – Eiropa investē lauku 
apvidos”.

Atbalsta Zemkopības minis-
trija un Lauku atbalsta dienests. 
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodiķis

Rudens nūjošanas pārgājieni mūsu novadā vien-
mēr bijuši iecīnīti, un otro gadu pēc kārtas sezona 
noslēdzās tieši kempingā “Amatas laivas”. Šoreiz 
dalībniekus zaļā dzelzceļa pārgājiens veda uz Mel-
turu stacijas pusi. 

Spīlējot sliktajiem un lietainajiem laikapstāk-

ļiem, uz starta devās 32 dalībnieki, kuriem bija ie-
spēja izvēlēties 10 km, 16 km un 22 km distances 
garumu atbilstoši savām spējām. Lielākā daļa dalīb-
nieku izvēlējās garāko 22 km maršrutu, kurš veda 
cauri Spāres muižai, Skalbēru dīķiem, Melānijas 
Vanagas muzejam. 

Finišā visus priecēja garda zupa, bet nesteidzī-
gākie dalībnieki vēl devās uz pirti un nopeldējās 
Amatas upē. 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Ar jaunu sezonas sparu sā-
cies skolēnu florbola čempio-
nāts, kur šogad piedalās bērni 
un jaunieši no Amatas, Krimul-
das un Līgatnes skolām. Ņemot 
vērā dalībnieku interesi un sko-
lu atsaucību, šogad turnīrs tiek 
izspēlēts divās grupās. Mazākie 
florbolisti spēlē 1.–5. klašu gru-
pā, bet lielākie jaunieši sacenšas 
6.–9. klašu grupā. 

Turnīra formāts palicis ne-

Sācies skolēnu florbola čempionāts
tienos pārspēja Līgatni, bet trešā 
vieta krimuldiešiem. Šoreiz aiz 
goda pjedestāla palika Zaubes 
otrā komanda un Nītaures vi-
dusskola. 

Savukārt lielajā grupā uzva-
ru izcīnīja Zaube, kas attiecīgi 
pārspēja Amatas pamatskolu un 
Krimuldu. Tehnisku iemeslu dēļ 
uz posmu neieradās Skujenes un 
Nītaures vidusskolas lielās ko-
mandas. 

Čempionāta labāks koman-
das saņems medaļas un galveno 
balvu – biļetes uz florbola fināl-
spēlēm 25. aprīlī Arēnā Rīga. 

Amatā noslēdzas nūjošanas sezona

Lepojamies ar panākumiem!

Skujenes pamatskolas komanda 29. oktobrī starpnovadu “Tautas bumbas” sacensībās D grupā mazo skolu 
grupā izcīnīja 2. vietu! 
Foto: Valda Miķelsone

mainīgs, komanda var pieteik-
ties turnīrā, ja ir vismaz četri 
laukuma spēlētāji un vārtsargs, 
kas ļauj arī mazākām skolām 
nokomplektēt konkurētspējīgu 
sastāvu.  Turnīrs tiek izspēlēts 
sešos posmos – Zaubes, Krimul-
das un Līgatnes sporta zālēs. 

Pirmais posms norisinājās 
18. oktobrī Līgatnes sporta cen-
trā, kur startēja piecas koman-
das jauniešiem, bet pa trīs ko-
mandām lielajā grupā. 

Aizaujošā cīņa mazāko flor-
bolistu grupā triumfēja Amatas 
pamatskola, kuri pēcspēles me-

Latvijas izlases šosejas riteņ-
braucējs Kaspars Serģis kopā 
ar komandu 21. oktobrī  Ķīnā, 
Wuhan pilsētā, notikušajā 7. pa-
saules militārpersonu čempionā-
tā šosejas riteņbraukšanā grupas 
braucienā komandu  sacensībās 
izcīnija 1.  vietu. Latvijas vienī-
ba, apsteidzot spēcīgās Vācijas 
(sudrabs) un Francijas (bronza) 
riteņbraucēju vienības, ieguva 
zelta godalgu.

Grupas brauciena sacensī-
bas norisinājās 127,6 kilometru 
garā distancē. Uz starta izgāja 
102 riteņbraucēji no 23 valstīm. 
Dalībniekiem bija jāveic astoņi 
15,9 kilometru gari apļi. Lat-

vijas vīri sacensības aizvadīja 
ļoti aktīvi, braucot gan grupas 
priekšā, gan piedaloties atrāvie-
nu mēģinājumos. Kaspars Serģis 
paveica ļoti nozīmīgu darbu šī 
panākuma gūšanā, ar šo gūstot 
augsto novērtējumu un godu būt 
par  Latvijas valsts karognesēju 
7. pa saules militārpersonu  čem-
pionāta grandiozajā noslēguma 
ceremonijā 27. oktobrī.

Šā gada 7. pasaules militār-
personu čempionāts Ķīnā bija 
teju pielīdzināms Olimpiskajām 
sporta spēlēm, jo 28 sporta dis-
ciplīnās piedalījās vairāk nekā 
9000 sportisti no 109 valstīm.

Šosejas riteņbraucējs 
Kaspars Serģis kopā ar 
Latvijas izlases komandu 
izcīna 1. vietu

Dzidra Medvedjeva,
nītauriete

Vēja dziesma puskailos ko-
kos un zeltainais paklājs, ko ru-
dens dāvājis zemes mātei, ir kā 
vilinošs aicinājums izbaudīt vēl 
saulaino dienu glāstu, iepazīs-
tot tuvāk Amatas novadu. Spā-
res muižas un Rakstnieku parka 
stāsts Nītaures “Labāko gadu” 
ļaudīm ilgi paliks atmiņā. Par 
to pārliecināta ir pati stāstniece 
Mārīte Rukmane.

Jaunais Āraišu apmeklētāju 
centrs un Amatciema vilino-
šais skaistums ceļojuma dienai 
piešķīra īpašu auru. Amatas pa-
matskolas vēsturiskā ēka – Me-
lānijas Vanagas muzejs. Ingrī-
das Lāces interesantais, dziļi 
sirdi aizkustinošais un faktiem 
bagātais stāstījums ne tikai eks-
kursantu sirdīs ierakstījās, bet 
ir arī kā aicinājums vēlreiz šeit 
iegriezties.

Skujene. Krāmu un senlietu 
muzejs. Tā tapšanas iniciato-
re, veidotāja un stāstniece Laila 
Zeile sagaidīja ar garšīgu cienas-
tu – zupu, kas vārīta no pašas 
audzētiem lauku labumiem.

Skaista ekskursija ir ikdienas 
mazā maģija. To atvadoties at-
gādināja Elkas kalns Skujenē. 
Paldies ekskursijas ierosinātājai 
Dairai Cīrulei un organizētājām, 
sagatavotājām Larisai Šteinei un 
Mairai Prikulei.

Ekskursija ir unikāla iespēja 
paplašināt savu redzesloku. Lai-
kam dzīvoju pasakā. Tikai pāris 
dienas starpā, un otra ekskursija. 
Igaunijas pierobeža un viss, kas 
saistīts ar dabas veltēm, ar se-
natnes auru. Lieliska iespēja būt 
kopā ar bijušajiem kolēģiem  – 
Nītaures vidusskolas kolektīvu. 
Paldies! Īpaši organizatorei Žan-
nai Priedītei.

Jaunlaicenes muižas muzejs 
un parks. Sava veida eksāmens 
apvidvārdos, runa malēniešu 
valodā. Brīnišķīgais viesu nams 
Apes “Kalnarušķos” ar skaisto 
interjeru un gardo, īpaši servē-
to azaidu. Skatu tornis Korne-
ti – Peļļi, Nopri sētas pienotava,  
Talu govju ferma, kas ražo tīrāko 
pienu Igaunijā. Meieri siera ra-
žotne, SIA “Very Berry’’ produk-
cija bez konservantiem...

Pasakaini lielisks guvums pa-
sakaini skaistā rudens dienā.

Divas ekskursijas vienā 
nedēļā

Foto: Unda Paula Lauberga
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Inese Roze, 
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

No 18. līdz 20. oktobrim Rīgā 
un Cēsīs norosinājās  starptau-
tiskais tautas mūzikas festivāls 
“Dzīvā mūzika”, ko organizēja  
Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs un biedrība “Skaņumā-
ja”. Šogad festivāla programma 
ietvēra gan ierastos tradicionālās 
mūzikas   koncertus, gan  prak-
tiskas meistarklases un diskusiju 
par amatiermākslas sabiedrisko 
nozīmi.

Festivāls tiek rīkots jau dau-
dzus gadus, un katru reizi tajā 
īpaši izcelts kāds tautas mūzikas 
instruments. Šogad tās ir mazās 
bundziņas, tamburīns jeb bu-
bins, kas Latvijas tradicionālajā 
mūzikā izceļas ar savdabīgu, at-
raktīvu spēles tehniku. 

Galvenais festivāla “Dzī-
vā mūzika” mērķis ir muzikālā 
mantojuma tālāknodošana. Lī-
dzās koncertiem tiek rīkotas 
meis tarklases. Lai iepazītos ar 
kaimiņtautu radniecīgajām spē-
les tehnikām, festivālā tika uzai-
cināti mūziķi no  Lietuvas, Krie-
vijas, Baltkrievijas un Anglijas.

Šogad  festivālā tika runāts 
ne tikai par  instrumentu spēles 
tradīcijām, bet  arī par amatier-
mūziķu darbības sociālo funk-
ciju, kas ikdienas gaitā bieži pa-
liek nepamanīta.  Festivālā bija 
iespēja tikties ar tautas mākslas 

un izglītības kompānijas “Wren 
Music” (Devona, Lielbritāni-
ja) speciālistiem, kas dalījās  ar 
idejām un praktiskā darba pie-
redzi. Lielbritānijā ir īpaša pro-
fesija  – kopienas mūziķis, kurš 
sadarbojas ar dažādām vietē-

“Drabešu muižas muzikanti” festivālā “Dzīvā mūzika”  

“Es savu dārzu izgaismoju ar puķēm!”
Lilita Ventere,
Amatas kultūras centra 
pasākumu vadītāja

Ar šādu teikumu sākām 
Amatas pagasta dārza mīļotāju 
tikšanos kādā oktobra vakarā. 
Fotogrāfijās atskatījāmies uz ko-
pīgajiem šīs vasaras tikšanās un 
ciemošanās brīžiem, kur galve-
nais bija prieks, smiekli un brī-
nīšanās.

Kanādas mellenes – vienā 
reizē drīkst apēst tikai 3! Kar-
tupeļi no sēklām, kuri izauguši 
brangas olas lielumā! Rakstnie-
ku namiņš ar lieliem logiem un 
skatu uz simtgadīgo ozolu rindu!  
Senas ābeles, kuru zaros šūpojās 
daudzu paaudžu stāsti... Krūmu 
zaros briestošās  smilkšķērkšķu 
odziņas un aktinīdiju auglīši! 
Ticiet vai ne, bet aug arī godži! 
Lauku lapenē paslēpts  pirts ba-

jām sociālām grupām, iedroši-
na un palīdz viņiem iesaistīties 
muzikālās aktivitātēs. Šādi tiek 
nodrošināta indivīdu attīstības 
iespējas un dzīves kvalitāte ko-
pumā. Latvijā šādu uzdevumu, 
lai arī bez īpaša nosaukuma, veic 
pašdarbības kolektīvu vadītāji, 
īpaši reģionos, kur vide ir no-
slēgtāka un iedzīvotājiem ir ma-
zāk iespēju iesaistīties sabiedris-
kās aktivitātēs.” 

Metodiskajā seminārā paš-

darbības kolektīvu vadītāji va-
rēja praktiski iepazīties ar britu 
izveidoto metodiku dziedāšanas 
un instrumentu spēles nodarbī-
bu vadīšanai un muzikalitātes 
attīstīšanai personām bez ie-
priekšējas pieredzes. Savukārt 
atbildīgie par kultūras dzīves 
organizēšanu varēja piedalīties 
diskusijā par plašākām mūzikas 
izmantošanas iespējām kopienas 
dzīvē un sociāli atbildīgu ama-
tiermākslas procesu.

Šogad pirmo reizi festivālā 
piedalījās arī tautas muzikantu 
grupa „Drabešu muižas muzi-
kanti” no Amatas novada. Festi-
vālā tika pavadītas divas dienas, 
grupa piedalījās koncertos Cēsu 
izstāžu namā un centrā “Koka 
Rīga”. Tā grupas muzikantiem 
bija nenovērtējama iespēja un 
pie redze, gan pašiem uzstājoties 
kopā ar izcilām citu valstu muzi-
kantu grupām, gan saspēlējoties 
ar citiem neformālā gaisotnē, 
gan arī piedaloties lekcijās un 
meistarklasēs, kur bija iespē-
ja ie pazīties ar mazo bundziņu 
izga tavošanas un spēles paņē-
mieniem un muzicēšanas tra-
dīciju īpatnībām Latvijā un kai-
miņzemēs.

Festivālu rīkoja Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs un 
biedrība “Skaņumāja”, atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds un 
Britu padome.

seins ziemas sezonai!  
Zili brīnumi – meža vidū!  

trīs milzīgas siltumnīcas, kurās 
saimniece piedāvā stādus, kas 
citur nav redzēti, – nokarenais 
tomāts pie sienas pakaramā 
somā (ko pati saimniece šuvusi)! 
Kolonntomāti ar krokainām la-
pām! Un vēl, un vēl...

Liliju, hortenziju un melleņu 
kolekcijas – jau gandrīz paš-
saprotama lieta! Ko, protams, 
neteiksi par 400 dažādību lielo 
dāliju dārzu!  

 Prieks par katru sētu, kurā 
pļauts zāliens tik tālu, ka malu 
neredz! 

 Kā senos laikos gar piemājas 
ceļu augošās jauno koku gatves  
apliecina saimnieku skatienu 
nākotnē – pacipreses, pīlādži, 
liepas un ozoli! Skaisti! Skaisti! 
Skaisti! 

 Mīļie, visu jau nevar uzraks-
tīt. Sirds siltums, ar kādu mēs 
tikām saņemti katrā sētā, ir kā 
ceļamaize un iedvesmas avots,  
turpmākajiem darbiem.

Čakli ļaudis mūsu pagastā! 
Kopjot dārzu – sakopjam savu 
valsti!

Lai pagalmos, baltie karogu 
masti (kas nav retums!) ar pār-
liecību notur Latvijas karogus 
rudens vētrās, sveicot mūsu val-
sti 101. dzimšanas dienā!

Lai mums visiem vasaras va-
ravīksnes krāsu ziedos sakrātā 
enerģija dod spēku jaunajai se-
zonai, kad saule atkal kāps augš-
up! 

Septembra vidū durvis vēra jaunais apmeklētāju centrs 
Āraišos, kas ir pulcēšanās vieta ne tikai tūristiem, 

bet arī Amatas novada ļaudīm. 
Tuvojoties ziemas saulgriežiem, aicinām novada mājražotājus, 

amatniekus, visa veida labumu tirgotājus uz 

Ziemassvētku tirdziņu,
kas norisināsies šī gada 14. un 15. decembrī 

Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā
   no plkst. 10.00 līdz 15.00

Ciemos aicinām visus ļaudis no tuvākām un tālākām vietām, lai 
atbalstītu vietējos ražotājus.
Pieteikšanās un sīkāka informācija:

ezerpils@amatasnovads.lv,

  apmeklētāju centrā
no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumā lūdzam norādīt tirgotāja vārdu un uzvārdu/
nosaukumu un piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā arī 
kontaktinformāciju.

Pieteikšanās līdz 30. novembrim. 
Amatas novada tirgotājiem dalība tirdziņā bez maksas.

Foto no Inese Rozes arhīva

Foto: Dace Ķeņģe

mailto:ezerpils@amatasnovads.lv
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Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

2019. gada oktobrī 
Amatas novadā piedzimuši seši bērni:
Drabešu pagastā – divi, Nītaures pagastā – viens
Skujenes pagastā – viens,  Zaubes pagastā – viens

19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība,  
vada Inga Serģe
Drabešu muižas sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.30

 19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība,  
vada Ruta Kazerovska
 Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 18.00–19.00

 19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

20., 27. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30–20.00

21., 28. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.00

21., 28. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos 
plkst. 14.00–15.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

Visas veselības vingrošanas nodarbības 
turpināsies no oktobra līdz decembrim 
reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā. 

Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem 
www.amatasnovads.lv

Laime lai pati
Atļauj sev brīvi
Skaistāko sapni
Pārvērst par dzīvi!

Uz ievu ziedēšanu viņa neatnāks, 
Uz ābeļu un rožu – neatnāks, 
Vairs ne uz kādiem ziediem
  viņa neatnāks, 
Jo viņa visiem ziediem
  cauri ziedēs...

/O. Vācietis/

Izsakām līdzjūtību Zanei, Alisei 
un Maijai, vecmāmiņu pavadot.

Drabešu pagastā
Ilga Rence 

(19.12.1930.–24.10.2019.)
Valdis Mežarājs

(02.06.1939.–29.10.2019.)
Mairis Palsa

(17.11.1967.–19.10.2019.)

Skujenes pagastā
Valadimirs Marcinkevičs 
(24.10.1946.–27.10.2019.)

Jānis Prancāns 
(16.01.1952.-07.10.2019.)

P A Z I Ņ O J U M S
 

26. novembrī plkst. 13.00 
Zaubes kultūras namā aicinām 
uz tikšanos ikvienu Zaubes pagasta 
senioru un citus interesentus, lai 
dalītos ar savām domām un idejām 
par senioru biedrības dibināšanu. 

Tuvāka informācija, zvanot 
Guntai Rudmiezei,
tālr. 29148406, 
Airai Mellēnai tālr. 25445084

• • •
20. novembrī plkst. 17.00 

Zaubes kultūras namā kopienas 
sapulce zaubēniešiem. 

Sintija Bīriņa-Zeņķe,
draudzes padomes 
priekšsēdētāja 

Šovasar Zaubes ev. lut. baznī-
cā viesojās brīnišķīgā ērģelniece 
Edīte Alpe ar skaistu koncertu 
un uzrunāja mani censties sagā-
dāt baznīcai modernas digitālās 
ērģeles, kuru uzturēša na ne-
prasītu ieguldījumus. Līdz šim 
mūsu baznīcā skanēja pagājušā 
gadsimta 60. gadu elektriskas ēr-
ģelītes, kuras saņēmām no kādas 
Dānijas baznīcas kopā ar baznī-

3., 10., 17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Inga Serģe
Drabešu muižas sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

3., 10., 17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.30

3., 10., 17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska
Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

3., 10., 17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 18.00–19.00

3., 10., 17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

4., 11., 18. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30–20.00

5., 12., 19. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.00

5., 12., 19. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos
plkst. 14.00–15.00

cas mēbēļu iekārtu. Šīs ērģelītes 
jau labu laiku vairs neskanēja tā, 
kā tām nāktos. Konsultējoties 
ar vairākiem ērģeļu jomas spe-
ciālistiem par radušos situāciju,  
nonācām pie atzinuma, ka būtu 
jauki, ja mēs tiktu pie jaunām 
Johannus firmas ērģelēm.  Uzru-
nāju kādu ievērojamu uzņēmu-
mu Rīgā (līdz ērģeļu dāvināšanas  
brīdim uzņēmums nevēlas, lai 
tiktu atklāts) un par lielu pār-
steigumu uzņēmuma vadībā tika 
pieņemts lēmums mūsu drau-
dzei ērģeles dāvināt! 

Zaubes baznīcā skanēs jaunas ērģeles
Baznīcā ir veikti visi nepiecie-

šamie  apskaņošanas un ērģeļu 
uzstādīšanas darbi un 16.  no-
vembrī plkst 18.00 tās tiks drau-
dzei dāvātas. Ikviens ir mīļi gai-
dīts uz šo vēsturisko pasākumu. 

Jaunās ērģeles sāks savu 
brīnišķīgo skanējumu Zaubes 
baznīcā ar Edītes Alpes ēr-
ģeļmūzikas koncertu. Līdz ar 
to dievkalpojumi, Latvijas 101.
dzimšanas diena un gaidāmie 
koncerti nu iegūs citu skanēju-
mu Dievam par godu un mums 
par svētību!

Taiga Krūmiņa, 
Amatas kultūras centra
 pasākumu organizatore     
              

Skanīgi, emocionāli, ar patīkamu humo-
ra piedevu – tāds izskanēja Amatas vīru 
kora „Cēsis’’ 40 gadu jubilejas koncerts.

Tajos gados, kad koris dibinājās un sāka 
savu darbību, tas bija prestiži. Bija lieli koru 
sastāvi, bija liela koru savstarpējā konku-
rence. Tagad laiki mainījušies, un korī dzied 
tikai patiesi kora dziesmas entuziasti, patie-
si dziesmas mīļotāji.

Visus 40 pastāvēšanas gadus korī dzied  
Jānis Stūris, Jānis Rusovs, Imants Balodis. 

Vīru kora “Cēsis’’ jubilejas koncerts izdziedāts
Jānis Igaunis un Jānis Safonovs – 25 ga-
dus, Viesturs Setkovskis – 20 gadus, bet 
Ilmārs Norītis un Andris Jercēns – 15 ga-
dus.

Paši vīri, gatavojoties jubilejas koncer-
tam, veikuši aptauju, un tās apkopojums 
ir visai interesants:

1068,

īpašnieki,

tiek nobraukti 712 km,

Tā viņi ar humoru paši par sevi.
Balsis sasiet vienotā dziesmā, vienotā 

enerģijā, radīt krāsainu skaņu mežu – to 
veic diriģents ar savām zināšanām, ener-
ģiju, personības spēku. Un nu jau 17 ga-
dus tā ir diriģente Marika Slotina-Brante.

Paldies vīriem, diriģentei, kor meistarei 
Montai Salmiņai, kon certmeistarei Ingai 
Eihentālei par skanīgo, sirsnīgo, daudz-
balsīgo dziesmu skanējumu. Par dāvāto 
svētku sajūtu klausītājiem.

Lai skan latvju vīru balsis mūžīgi mū-
žos.

Lai neizsīkstoša enerģija un radošums 
diriģentei!
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