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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 137
2020. gada 17. jūlijā 

Eva Koljera, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas 
vadītāja 

Sapnis par Āraišu ezerpils Arheoloģiskā 
parka apmeklētāju centru ir vairāk nekā 40. 
gadus sens. Tagad tas ir piepildījies!

26. jūnijā Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā 
parkā tika atklāta pastāvīgā ekspozīcija. No 
1.  jūlija tā atvērta apmeklētājiem apmeklē-
tāju centrā.

Uz pasākuma atklāšanu ieradās aptuveni 
100 cilvēku – gan arheologi un vēsturnieki, 
gan Cēsu tūrisma un muzeja kolēģi, kā arī 
Kultūras ministrijas, Kultūras mantojuma 
pārvaldes, Nacionālā kultūras centra pār-
stāvji. Viesus priecēja Āraišos dzīvojošais 
jaunais koklētājs Namejs Kalniņš un Amatas 
novada folkloras kopa “Ore”, bet par cienas-
tu rūpē jās Āraišu vējdzirnavu saimniece. 

Vietējiem āraišniekiem ekspozīciju bija iespēja 
aplūkot pa šiem pirmajiem, jau 25. jūnijā. 

Jaunā ekspozīcija ir vērtīgs papildinājums 
ezerpils rekonstrukcijai un pirmreizēja iespē-
ja arheoloģiskās liecības aplūkot kopš izraku-
miem 20. gs. 60. un 70. gados. Tajā var iepazīt 
gan īpašus atradumus, gan tādus, kas raksturo 
ezerpils iedzīvotāju nodarbes un  ikdienā lieto-
tos priekšmetus. Aizraujošs ir Jāņa Apala ceļš 
no pirmajām Latvijas hidroarheoloģiskajām 
ekspedīcijām un arheoloģiskajiem pētījumiem 
līdz pirmajai zinātniski pamatotajai dzīvesvie-
tas rekonstrukcijai Baltijā. Tā ir arī vēstījums 
par neatlaidīga darba augļiem un sapņa pie-
pildījuma iespējamību. Nerimstošā jautājošā 
daba un uzdrīkstēšanās ierosina arī apmek-
lētājus pētīt un virzīties uz jaunatklājumiem. 
Ekspozīcija veidota kā izziņas un iedvesmas 
vieta, kas pašiem jāatklāj, atrodot, ieraugot un 
paturot atmiņā vērtīgāko.  

Turpinājums 3. lpp.

Arheoloģiskajā parkā beidzot 
ieraugāmi dārgumi! 

18. jūlijā 

Latvijas čempionāts atlētiskajā vingrošanā. Svaru bumbu 
celšana, grūšana, pievielkšanās pie stieņa u.c. disciplīnas. 
Aicināts ikviens! 
Zaubes pamatskolā plkst. 11.00. Bez maksas

25. jūlijā Kapusvētku dievkalpjums
Nītaures luterāņu kapos plkst. 14.00

25. jūlijā 
Seno amatu prasmju demonstrācijas. 
Ādas apavi, celaine, rotas un putras vārīšana.
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā no 11.00 līdz 17.00

25. jūlijā 

Akadēmiskās un populārās mūzikas koncerts “Visa 
pasaule ziedos”. Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara 
Kalniņa (klavieres), Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts), 
Elīza Sestule (čells), Uģis Upenieks (sitaminstrumenti). 
Nītaures estrādē plkst. 16.00. Bez maksas

25. jūlijā Zaļumballe. Spēlēs grupa “Pusnakts”
Nītaures estrādē plkst. 20.00–24.00. Ieeja 2.00 EUR

26. jūlijā Ģimenes sporta un atpūtas diena
Ģikšos plkst. 11.00. Bez maksas

26. jūlijā 

Pludmales volejbola čempionāta 4. posms 
Ģikšos plkst. 11.00
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45. Iepriekšēja 
pieteikšanās, sūtot pieteikumu uz sports.amata@gmail.com vai 
zvanot pa tālr. 28602877. Dalības maksa no komandas: Sporta 
līgā – 5 EUR, Atpūtas grupā – 2 EUR.

26. jūlijā 

Maizes diena Āraišu vējdzirnavās. Tirdziņš ar vietējo 
ražotāju un amatnieku darinājumiem, maizes cepšana un 
garšošana, konkurss “Rudzu kūka” un citi pārsteigumi.
Āraišu vējdzirnavās plkst. 12.00–16.00. Bez maksas

1. augustā Skujenes pagasta sporta un atpūtas svētki.
Skujenē plkst. 11.00. 

2. augustā Dievkalpojums Skujenes ev. lut. baznīcā plkst. 11.00

2. augustā

Pludmales volejbola čempionāta 5. posms 
Līvos plkst. 11.00
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45. Iepriekšēja 
pieteikšanās, sūtot pieteikumu uz sports.amata@gmail.com vai 
zvanot pa tālr. 28602877. Dalības maksa no komandas: Sporta 
līgā – 5 EUR, Atpūtas grupā – 2 EUR.

9. augustā

Pludmales volejbola čempionāta 6. posms - fināls
Līvos plkst. 11.00
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45. Iepriekšēja 
pieteikšanās, sūtot pieteikumu uz sports.amata@gmail.com vai 
zvanot pa tālr. 28602877. Dalības maksa no komandas: Sporta 
līgā – 5 EUR, Atpūtas grupā – 2 EUR.

15. augustā

Zvārtes ieža Stirnu buks
Pie Zvārtes ieža plkst. 12.00
Taku skriešanas seriāls “Stirnu buks 2020” 
Plašāka informācija: www.stirnubuks.lv

15. augustā
Vasaras lustīgākā zaļumballe. Spēlēs Rikardions un grupa 
“Pipari’’
Nītaures estrādē plkst. 21.00. Ieeja 5.00 EUR 

20. augustā 
Cēsu teātra izrāde “Mucenieks un muceniece”
Pie Ieriķu dzelzceļas stacijas plkst. 19.30. Ieeja par 
ziedojumiem.

23. augustā Dievkalpojums Skujenes ev.lut. baznīcā plkst. 13.00

29. augustā “Līvu kauss 2020” volejbolā
Līvos plkst. 11.00

29. augustā

Lielvārdes Pensionāru biedrības teātra “PAŠI” izrāde – 
Tijas Bangas komēdija “Septiņas vecmeitas”. Režisore 
Skaidrīte Tilaka.
Amatas kultūras centrā plkst. 14.00. Bez maksas.

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Foto: Ansis Starks

Foto: Andris Tomašūns

IZBAUDI VASARU!

ARĪ
PASĀKUMU 
KALENDĀRS 
IR ATGRIEZIES!
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Apstiprināti ar Amatas novada 
domes 17.06.2020. sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 13, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 
2. punktu un 46. pantu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30. pantu.

Izdarīt Amatas novada pašvaldī-
bas 22.01.2020. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 “Amatas novada pašval-
dības budžets 2020. gadam” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakci-
jā:

“1. Apstiprināt Amatas novada 
pašvaldības konsolidēto budžetu 
2020. gadam saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1:

1.1. ieņēmumos 8  612 982 euro 
apmērā;

1.2. izdevumos 9  527 342 euro 
apmērā.”

Domes sēdē 17. jūnijā lēma par:

•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	
saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozī-
jumi Amatas novada pašvaldības 
22.01.2020. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības 
budžets 2020.  gadam”” apstiprinā-
šanu;

•	 aktualizētā	 Amatas	 nova-
da Attīstības programmas 2013.-
2019.  gadam investīciju plāna ap-
stiprināšanu;

•	 izglītības	 iestāžu	 reorganizā-
cijas uzsākšanu Nītaures pagastā, 
apvienojot Amatas novada Nītaures 
vidusskolu un Amatas novada mū-
zikas un mākslas skolu;

•	 pabalsta	 pirmklasniekam	 pie-
šķiršanu 2020./2021. mācību gadā.

•	 Elitas	Eglītes	 ikgadējo	 apmak-
sāto atvaļinājumu;

•	 piekrišanu	 Priekuļu	 nova-
da pašvaldības nekustamā īpašu-
ma “Batereju lauks”, kadastra Nr. 
42720070186, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, atsavināšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Jaun-
dreimaņi”, Zaubes pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42960070087, 
nodošanu atsavināšanai un atkārto-
tas izsoles organizēšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Arāji”,	
Amata, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42460090349, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Lielā	iela	
24”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42460070355, 
nodošanu atsavināšanai.

•	 pašvaldības	 nekustamā	 īpašu-
ma “Skujiņas”-7, Skujenes pagasts, 

Amatas novada dome 2020. gada 17. jūnija 
sēdē pieņēma lēmumu „Par pabalsta pirmklas-
niekam piešķiršanu 2020./2021. mācību gadā”.

Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tie-
sības saņemt ģimenei, kurā bērns 2020. gada 
1.  septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē 
Amatas novada izglītības iestādē. Pabalsta ap-
mērs ir 50,00 euro.

Pabalsta pirmklasniekam saņemšanai bērna 
vecāks vai likumiskais pārstāvis no 2020. gada 

Saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
22.01.2020. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam”

2. Izteikt 3. punktu šādā redak-
cijā:

“Apstiprināt Amatas novada 
pašvaldības pēc 2019. gada naudas 
plūsmas uzskaitītos izdevumus paš-
valdību savstarpējiem norēķiniem 
par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020. gadā saskaņā 
ar pielikumu Nr. 3.’’

3. Izteikt 4. punktu šādā redakci-
jā:

“Apstiprināt Amatas novada 
pašvaldības apvienoto pašvaldību 
struktūrvienību tāmi 2020. gadam 
saskaņā ar pielikumu Nr. 4.”

4. Izteikt 5. punktu šādā redakci-
jā:

„5. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par grozījumiem Amatas no-
vada pašvaldības 22.01.2020. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 ”Amatas 
novada pašvaldības budžets 2020. 
gadam” saskaņā ar pielikumu Nr. 5.”

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

Amatas novads atsavināšanas pro-
cesa pabeigšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu [..] sadalīšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma “Pļavsēļi” zemes vie nības ar 
kadastra apzīmējumu 42680120029 
sadalīšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 ap-
stiprināšanu Drabešu pagasta ne-
kustamo īpašumu “Jaunmāras” un 
“Jaunrīti” sadalīšanai un robežu pār-
kārtošanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 ap-
stiprināšanu Skujenes pagasta paš-
valdības nekustamā īpašuma “Gala 
Medņi” sadalīšanai;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma “Rāvkalni” sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma “Jaunsviestiņi” sada līšanu 
un nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] (NĪ kad. Nr. [..]) sadalī-
šanu un nosaukuma apstiprināšanu;

•	 zemes	 gabala	 piekritību	Ama-
tas novada teritorijā;

•	 zemes	nomas	 līguma	apstipri-
nāšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] adreses apstiprināšanu;

•	 atļaujas	 izsniegšanu	 lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes ierī-
košanai mežā nekustamajā īpašumā 
“Bramaņi”;

•	 finansiālu	atbalstu	grāmatas	iz-
došanai.

Nākamā domes sēde – 
22.07.2020. plkst. 15.30 

1. augusta līdz 2020. gada 20. septembrim iz-
glītības iestādē iesniedz Amatas novada paš-
valdības Sociālajam dienestam adresētu iesnie-
gumu. Izglītības iestāde saņemtos iesniegumus 
iesniedz Amatas novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā. Sociālais dienests pēc iesniegumu 
pārbaudes izmaksā pabalstu pirmklasniekam, 
ieskaitot to pabalsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Par pabalsta pirmklasniekam 
piešķiršanu 2020./2021. mācību gadā

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra 
Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
kop platībā 0,6101 ha, izsoli. Tās noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta 
mājas lapā 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 31. jūlijā plkst. 12.00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, 
ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu maris.timermanis@
amatasnovads.lv līdz 2020. gada 29. jūlija plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 7000,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes 
gabala nosacītās cenas, t.i., 700,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 
20,00 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 “Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”, kadastra 
Nr. 42960070087, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 
0,2646 ha, uz kura atrodas divas ēkas – dzīvojamā māja un palīgēka, atkārtoto izsoli. 

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala 
robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29170544 (Valda Veisenkopfa).

Izsole notiks 2020. gada 31. jūlijā plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldības ēkā 
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var 
iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu maris.
timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 29. jūlija plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 800,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes 
gabala nosacītās cenas, t.i., 80,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 
20,00 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 
“Jaundreimaņi” atkārtoto izsoli

Laura Lēģere, 
Amatas novada pašvaldības Tūrisma un 
Āraišu  ezerpils nodaļas arheoloģe

Laikā no 17. līdz 21. jūnijam Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskais parks iesaistījās Eiropas Arheo-
loģijas dienu akcijā, kas šogad norisinājās digi-
tālā veidā interneta vidē. Ar stāstiem par arheo-
loģiju un izrakumiem, popularizējot pētījumus 
un iepazīstinot ar to rezultātiem, varēja dalīties 
dažādas insti tūcijas, kas ikdienā darbojas ar ar-
heoloģiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu.  

Aizvadītas Eiropas Arheoloģijas 
dienas 2020 

Arī Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka koman-
da bija sagatavojusi informatīvu materiālu par 
tēmām, kas saistītas ar ezerpils izpēti, rekons-
trukciju un tās pētnieku, arheologu Jāni Apalu. 
Ikviens tika aicināts atbildēt uz dažādiem jau-
tājumiem par ezerpils izpēti un dalīties ar savu 
ezerpils atklāšanas stāstu. Uzvarētāji ieguva 
iespēju bez maksas apmeklēt jaunatklāto eks-
pozīciju par Āraišu ezerpili, kā arī citas balvas, 
kas sarūpētas sadarbībā ar Nacionālo kultūras 
mantojuma pārvaldi un Latvijas Arheologu 
biedrību. 

http://www.amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Ekspozīcijas saturu veidojuši 
Sanda Salmiņa (ĀEAP), Guntis 
Zemītis (LU Latvijas Vēstures 
institūts), Dace Tabūne (Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs). 
Saturs veidots tā, lai vienlaikus 
būtu iespējams izzināt ezerpils 
nozīmi, tās pētnieku Jāni Apa-
lu un atklājumiem izrakumos, 
taču katra tēma iepazīstama 
tuvāk. Īpaša ir iespēja aplūkot 
oriģinālās vērtības – neparasti 
labi saglabā jušies koka, tāss un 
liepu lūku darinājumi, ezerpi-
liešu ikdienā lietotie priekšme-
ti, greznās rotaslietas u.c. Tāpat 
ekspozīcijā redzami senlietu un 
ēku oriģināl zīmējumi, fotogrā-
fijas	un	video.	Tajā	aplūkojamie	
temati – pasaule ezerpils laikā, 
svarīgākais par ezerpili, Jāņa 
Apala	biogrāfija,	izpētes	gaita	un	
rekonstrukcijas process, ezerpi-
liešu ikdiena un nodarbes. Īpaša 
vieta ekspozīcijā ir Jāņa Apala 
darba galds un bibliotēka, kurā 
izvietots pētnieka plašais izziņas 
materiāls. 

Ekspozīcijas dizaina koncep-
ciju izstrādājis dizaina birojs 
H2E, kas par dizaina atslēgu 
izmantojuši  Jāņa Apala sacī-

to “...bet man mūžā ir bijis tikai 
viens sapnis – augšām celt Ārai-
šu ezerpili”, tādējādi radot vidi 
sapņotājiem, eksperimentētā-
jiem, vizionāriem. Ekspozīcijas 
dizaina pieeja ir eksperimentāla 
un daudzlīmeņu, piedāvājot uni-
kālu saturu, kas jāatklāj pašiem. 
Apmeklētāja iesaiste ir svarīgs 
dizaineru pašu izvirzīts uzde-
vums – aicinot apmeklētājus 
iejusties atklājēja lomā, izzināt 
teikas par lidojošiem ezeriem un 
iejusties vēstures detaļu atklā-
jēja lomā. Eksponāti ir izvietoti 
uz milimetru papīra, ekspozīci-
jā lietojamās lupas un spoguļi, 
lai izlasītu spoguļrakstu, radīti,  
iedvesmojoties no arheologu ik-
dienā lietotajiem priekšmetiem. 
Krāsu	 un	 grafikas	 risinājums	
balstās ezera un dūņu interpre-
tācijā, vienlaikus noslēpumainā, 
bet arī mūsdienīgā risinājumā. 
Plaši ekspozīcijā izmantots ro-
kas zīmējums, kas lietots, lai 
fiksētu	 atradumus	 un	 kuru	 tur-
pināja H2E dizaina komanda, 
pārzīmējot priekšmetus un mul-
timediju animāciju tēlus. Māla 
gaismas ķermeņi interpretē  iz-
rakumos atrastos māla traukus. 

Ekspozīcijas atvēršana notiek 
gadā, kad Latvijas arheologu 

Arheoloģiskajā parkā beidzot ieraugāmi dārgumi! 

biedrība Āraišu ezerpili ir paslu-
dinājusi par 2020.  gada arheo-
loģisko pieminekli, un tās pēt-
niekam Jānim Apalam apritētu 
90 gadi. Arī apmeklētāju centra 
ēka, kurā atrodas ekspozīcija, 
jau novērtēta ar 2.  vietu skatē 
“Gada labākā būve Latvijā” koka 

Dažus metrus virs Amatas 
upes levitē nekur citur pasaulē 
neatrodams unikāls namiņš no 
spoguļiem, kuros atspīd apkār-
tnes ainava. Lai varētu vairāk 
izbaudīt Amatas upes skaistu-
mu, klausīties upes čalošanu 
un putnu vīterošanu, tam ir at-
veramas sānu malas, savukārt 
grīdā izbūvētais logs ļauj ne tikai 
raudzīties uz Amatas upes krā-
cēm, bet naktī vērot zvaigžņotu 
debess jumu. No 1. jūlija ekspe-
rimentālais projekts “Piedzīvo-
jums Spoguļ namiņā” ir atvērts 
apmek lētājiem.

Unikālo projektu radījuši 
radošās apvienības “Skudras 
metropole” vadītāja Gundega 
Skudriņa un dizaina risinājumu 
uzņēmuma Don’t  Panic dizai-
ners Mārcis Ziemiņš. “Pasaule 
mainījās, un mēs tai līdzi. Nav 
jādodas pasaulē brīnumus mek-
lēt, ja tie ir degungalā. Latvijā 
ir bezgalīgas dabas bagātības, 
unikālas ainavas un neatkārtoja-
ma vasara. Mēs vēlējāmies radīt 
projektu, kurā apvienojas Daba 
un Cilvēks cieņpilnā mijiedar-
bībā. Projekts radīts cilvēkiem, 
kuri meklē dabas klātbūtni, ir 
gatavi jaunai pieredzei. Visiem, 
kuri vēlas gūt iedvesmu, prieku, 
izbaudīt ko nebijušu. Cilvēkiem, 
kuri nemeklē komfortu, bet gan 
vēlas baudīt putnu dziesmas, 
upes čalošanu, meža burvību. 
Relaksēties no ikdienas steigas, 
urbāniem pilsētas džungļiem 
un kņadas. Namiņā piedāvāsim 
baudīt	 neparastu	 kafijas	 ritu-
ālu dienas stundās, bet drosmī-

gie varēs izbaudīt nestandarta 
naktsmieru,” stāsta Gundega 
Skudriņa.

Dizainers Mārcis Ziemiņš 
atklāj, ka unikālais namiņš vei-
dots no spoguļiem, kuros at-
spīd apkārtnes ainava. Tas atro-
das dažus metrus virs Amatas 
upes, kurai ir gan dolomīta, gan 
smilšakmens krasti, un namiņš 
ir vadāms ar pults palīdzību. 
Labos laika apstākļos namiņa 
sānu malas var atvērt un baudīt 
apkārtnes ainavas mieru, rau-
dzīties uz upes plūdumu, mežu 
bagātībām, klausīties upes čalo-
šanu un putnu vīterošanu. “Šāds 
namiņš no spoguļiem virs upes 
nav atrodams nekur citur pa-
saulē. Lepojamies, ka to izdevies 
īstenot pašu spēkiem, apvienojot 
dizainera, arboristu un alpīnistu 
iemaņas.

Spoguļnamiņš Amatas no-
vadā apmeklētājiem pieejams 
no 1. jūlija līdz 31. augustam. 
Tajā vienlaikus drīkst atrasties 
četras personas. Dienas laikā 
Spoguļnamiņā	 var	 baudīt	 kafi-
jas rituālu, kurā pēc speciālas 
instruktāžas apmeklētāji paga-
tavo	Paulig	 kafiju,	 kā	 arī	 pieda-
lās prāta spēlē par Amatas upi, 
lai atslēgtu lādi, kurā paslēpti 
ēdami akmeņi. Savukārt vakaros 
namiņš pārvēršas unikālā nakts-
mītnē. Tajā neierastu naktsmie-
ru var baudīt divas personas. 
No spilveniem skan apmeklētāju 
mīļākā dziesma, bet nakts sald-
mi iekrāso erotiska spēle diviem. 

Jāpiebilst, ka visas naktis 
Spoguļnamiņā jau ir rezervētas, 
taču vēl ir iespējams pieteikties 

ēku kategorijā.
Ekspozīciju jau aplūkojuši 

pirmie apmeklētāji, kas labprāt 
izmanto iespēju izzināt, un iztei-
kuši komplimentus par ekspozī-
cijas iesaistošo manieri. Ezerpils 
stāstu iepazīt palīdz gan skaņas, 
gan vizuāli un kustīgi elemen-

ti. Ekspozīcijas veidotājiem iz-
devies radīt vietu, kura padara 
Āraišu ezerpils apmeklētāju pil-
nīgāku un bagātāku. Aicinām 
ciemos novērtēt paveikto!

Virs Amatas upes tapis unikāls “Spoguļnamiņš”

uz	īpašu	“Paulig”	kafijas	rituālu.
Biļetes var iegādāties mājas-

lapā www.spogulnamins.lv.
Eksperimentālo projektu at-

balsta Paulig  kafija un Amatas 
novada pašvaldība.

Gundega stāsta: “Daudzi tau-
jā, kāpēc tieši virs Amatas upes? 
Ļoti vienkārši. Amatas novadā 
pirms aptuveni 20 gadiem uzsā-
ku savas kultūras darbinieku gai-
tas. Tā bija mana pirmā nopiet-
nā darbavieta. Un tieši šeit es 
sapratu, kas ir mans aicinājums. 
Uh, cik asaras izraudāju, cik spē-
ka patērēju, septiņu ciema iedzī-
votājus vedot pa kultūras takām. 

Toties, tik daudz iemācījos! Un  
mans pirmais priekšnieks vispār 
ir ģeniāls! Ar mani kopā gāja pēc 
egļu zariem, svešus bērnus no 
pasākumiem pa mājām izvadāja 
un visām manām trakajām ide-
jām deva zaļo gaismu. Kad sāku 
vadīt kultūras dzīvi, asaras lēju 
es, bet, kad visu biju sasniegusi, 
kļuva par šauru, devos tālāk uz 
Rīgu. Tad jau citi raudāja, ka aiz-
eju. 

Taču es nekad neaizmirstu 
vietas un cilvēkus, kuri mani 
mācījuši, atbalstījuši un skolo-
juši. Vienmēr cenšos un centī-
šos visas labākās idejas īstenot 

mājās, Latvijā, un tikai pēc tam 
citur. Tātad, dzimtajā pusē. Mēs 
gan ar dizaineru Mārci Ziemiņu 
pastīvējāmies par lokāciju, bet 
gan arī Mārča dzimtajās vietās 
ko foršu sadarīsim.

Turklāt Amata  ir viena no 
enerģētiski spēcīgākām upēm 
Latvijā. Un to burtiski var sajust. 
Skaistums neaprakstāms.

Skaists laiks pirms 20 gadiem 
un skaists laiks ir arī tagad. Viss, 
kas pa vidu, tikai skolojis un 
pilnveidojis lidoju mam ar sakņu 
un piederības sajūtu.”

Foto: Andris Tomašūns

Foto: Jānis Vīksna

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

http://www.spogulnamins.lv/
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Dace Lāce,
Ģikšu bibliotēkas vadītāja

18. jūnijā pirms saulgriežiem 
mēs devāmies apciemot Skuju-
pes Lielo akmeni. Ceļojumā pie-
dalījās Ģikšu bērni – bibliotēkas 
draugi –, Karlīnes vecvecāki 
un Anete no Amatas novada 
Tūrisma nodaļas. Ceļojām ar 
riteņiem un pavadošām divām 
automašīnām. Taka uz akmeni 
nav iestaigāta, bet nav gara un ir 
pārvarama. 

Kartēs akmens ir nosaukts 
par Skujupes Upurakmeni. To 
savos Amatas upes baseina iz-
pētes materiālos ir aprakstīju-
si Melānija Vanaga. Viņa pie-
rakstījusi savas vecmammas 
Jūlītes stāstu par akmeni. Ik 
pavasari Skuju māju ļaudis agrā 
Jurģu dienas rītā gājuši pie ak-
mens Ūsiņam mielastu nest, lai 
tas cauru gadu gādātu par zir-
giem un bitēm. Šeit pēc sentēvu 
pagānu tradīcijām tikuši pār-
kristīti bērni. 

2019.  gadā ir izdota dabas 
pētnieka Gunta Eniņa grāmata 
“Latvijas dabas brīnumi”, un tajā 
Skujupes akmenim veltīts vesels 
raksts. G. Eniņš akmeni atradis 
un uzmērījis jau 1987. gadā. Ak-
mens  augstums ir 3 m, garums – 
4,65  m, platums – 3,65  m, 
bet tā tilpums 20  kubikmetri. 
2010.  gadā akmeni bijis grūti 
atrast, jo to noslēpušas nogāzu-
šās egles. G.  Eniņš raksta: “Tur 
neveda neviena taka, neviena 
norāde, neviena zīme, neviens 

Ceļojums uz Skujupes akmeni

Foto: Dace Lāce

Anda Lukstiņa,
Skujenes pamatskolas direktore
Valda Miķelsone,
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

2019./2020. mācību gada pē-
dējos trīs mēnešus atcerēsimies 
kā pilnīgi jaunu pieredzi mācī-
bu darba organizēšanā. Dienu 
pirms skolēnu pavasara brīvdie-
nām Latvijas valdība izziņoja lē-
mumu par ārkārtējas situācijas 
iestāšanos, un piektdien, 2020. 
gada 13. martā, ierastais dzīves 
ritms apstājās: skolas durvis no 
rīta tika slēgtas, atcelti pasāku-
mi. 

Skolēnu brīvlaika nedēļa 
deva iespēju skolotājiem vieno-
ties par mācību procesa organi-
zēšanu, tematu saskaņošanu un 
sadarbības iespējām ar skolē-
niem un viņu vecākiem. 

Attālinātā mācīšanās sagā-
dāja nopietnu slodzi vecākiem, 
taču vecāku aptauja liecina arī 
par pozitīvo: 

“Iegūta jauna pieredze, tik 
daudz laika pavadām kopā da-
rot, kopā esot. Varu izvērtēt 
savas spējas, prasmes un zināša-
nas, un tas ir lieliski! Kopā esam 
padarījuši tik daudz noderīgu 
darbiņu, esam pagatavojuši no-
derīgas lietiņas, daudz mācīju-
šies.”

“Ieguvums ir arī tas, ka mājas 
vidē ir ērtāk mācīties. Grūtāk ir 
tad, ja jāatrisina kāds netipisks 
uzdevums, tad jālūdz skolotāja 
palīdzība.”

“Skolotāju dotie darbi bija 
pārdomāti, mērķtiecīgi un inte-
resanti.”

Tā kā attālinātais mācību 
process ilga vairāk nekā vienu 
mēnesi, vecākiem radās arī ba-
žas un zināmas problēmas: 

“Kādam no vecākiem jābūt 
mājās, lai palīdzētu bērnam 
mācībās. Domāju, ka izglītības 
kvalitāte kopumā pasliktinājās, 
jo vecāki nav skolotāji, lai varētu 
kvalitatīvi izskaidrot un iemācīt 
uzdoto vielu.”

Paši skolēni attālinātās mācī-
bas vērtē dažādi: 

“No rīta varu ilgāk pagulēt, 
varu plānot savu laiku, pabeigt 
vēlāk.”

“Klasesbiedri netraucē stun-
das…”

“Manuprāt, mājās mācīties ir 
ļoti, ļoti grūti, man labāk patīk 
mācīties skolā.”

“Gribu atpakaļ uz skolu un 
vairs nesūdzēšos, ka jāiet uz 
skolu, jo atcerēšos karantīnu.”

Arī skolotāji attālinātajās mā-
cībās saskata gan ieguvumus, 
gan grūtības. Nācās meklēt da-
žādas pieejas darba organizēša-
nai. 

Skolas deju kolektīviem izpa-
lika deju skate un jūlijā plānotie 
Skolēnu dziesmu un deju svētki 
Rīgā, dažāda mēroga sporta sa-
censības, dalība skolēnu mācību 
priekšmetu olimpiādēs un citos 
skolas un ārpusskolas pasāku-
mos, kā arī starptautiskajos sko-
lu sadarbības projektos.

Ja raugāmies uz pārmaiņām, 
kas skolās ienāks ar nākamo 
mācību gadu un sauksies “Skola 
2030”, tad  ārkārtas situāciju va-
ram uzlūkot kā piespiedu treni-
ņu šim projektam. Galvenā pār-
maiņu ideja ir nonākt pie bērnu 
pašvadītas mācīšanās. Ierastākā 
valodā tas nozīmē apzinīgu, 
patstāvīgu mācīšanos. Pirmās 
pēc jaunas programmas 1. sep-
tembrī  mācības sāks 1., 4. un 7. 
klase, nākamajos divos mācību 
gados pakāpeniski aptverot vi-
sas klases.

Beidzoties valstī izsludinā-
tajai ārkārtējai situācijai, jūnijā 
radās iespēja uz skolu aicināt 
un apbalvot skolēnus par labām 
sekmēm mācībās: Ievu Bērziņu, 
Agati Belinsku – 1. kl., Keitu 
Jakovļevu (vidējais vērtējums 
7,0), Martu Mazpoli (7,5), Me-
lāniju Reinholdi (9,0) – 2. kl., 
Leo Edvardu Baumani (7,33), 
Jēkabu Šķerbergu (8,67) – 3. kl., 
Danu Baumani (7,5), Dārtu 
Brunzāti (8,5), Markusu Zaha-

Skujenes pamatskolas ziņas

tūrisma gids”. Pašreiz palikuši ti-
kai egļu stumbri. 2018. gadā ce-
ļotājs Dainis Ozoliņš ar motor-
zāģi atbrīvoja akmeni no tiem. 
Bet arī mums – Amatas novada 
iedzīvotājiem – būtu jāturpina 
šis attīrīšanas darbs, organizējot 
talku.

Akmens guļ Skujupītes dzi-
ļajā ielejā. Tam kā saulgriežu 
sveicienu uzlikām ozolu vaina-
gu. Bērni aplūkoja akmeni, kāpa 
uz tā un draiskojās pa Skujupīti. 
Akmens sen nebija piedzīvo-
jis tādu skaļumu ap sevi. Diena 
bija karsta, bet upes ielejā un 
mežā tas nebija jūtams. Amatas 
pamatskolas skolnieks Rūdolfs 
Eglītis dalījās pārdomās par ce-
ļojumu: “Bija jādomā, kas atšķē-
lis akmens gabalu un par tiem, 
kas šeit nākuši daudzus gadus 
iepriekš. Pie akmens bija dabas 

tīrības sajūta.” Savukārt brauk-
šana ar riteņiem bija īsts pār-
baudījums. Atceļā apskatījām 
piemiņas akmeni Sibīrijā nomo-
cītajiem amatiešiem. 

Guntis Eniņš sava apraksta 
ievadā raksta: “Es ticu, ka 
akmeņiem ir vārdi un apslēpta 
balss. Šī zeme ir mūsu un arī 
akmeņi ir mūsu. Negulēsim: 
sameklēsim, saskaitīsim vismaz 
savus akmeņus. Upuru ziedi 
sen novītuši. Vairs jaunus neliek 
un melnu gaili uz akmens 
nenokaus, un miestiņa kausu 
neizlies. Un tomēr akmeņos ir 
neredzami vēstures pavedieni. 
Tie pavedieni ar veco ļaužu 
prātiem kā izirušu dzīparu gali 
vēl paceļami un ievedīs akmenī, 
un ievedīs pagājušos gadsimtos. 
Ko tas dos? Tas mūsu bērniem 
zemes mīlestību dos.”

rovu (8,5)  – 4.  kl., Miku Mārci 
Dzvinko (7,91), Martu Matīsu 
Nagaini (8,0) – 5. kl., Gustavu 
Jevstigņejevu (7,79), Evu Med-
ni (6,86) – 6. kl., Elīnu Brīvma-
ni (7,81), Annu Zīli Lukstiņu 
(8,06) – 8. kl. 

Skolas ceļojošo balvu “Kāp-
nes” par izaugsmi saņēma Mar-
kuss Zaharovs, kāpinot vidējo 
atzīmi 2. semestrī, salīdzinot ar 
1. semestri, par 1,3 ballēm!

Svinīgajā pasākumā adminis-

trācijas pateicības saņēma arī šo 
skolēnu vecāki un skolas peda-
gogi.

9. klases izlaidumā apliecības 
par iegūto vispārējo pamatizglī-
tību saņēma deviņi skolas absol-
venti: Roberts Barčs, Samanta 
Karīna Bebriša, Adele Lazdiņa, 
Normunds Lazdiņš, Ralfs Ļas-
kovskis-Brangals, Mareks Ma-
saļskis, Kristofers Poikāns, Va-
lērija Stivriņa, Ginta Strazda. Kā 
pateicība skolai par šeit pavadī-
tajiem gadiem no skolēniem un 
viņu vecākiem pie skolas zaļos 
un ziedēs viņu stādītā horten-
zija.

No pirmsskolas ar skaistu 
pasākumu atvadījās nākamie 
pirmklasnieki Ance Stepanova, 
Paula Keita Stivriņa, Miks Vi-
zulis.

Pēc attālinātās mācīšanas un 
tiešsaistes pedagoģiskajām sē-
dēm un sanāksmēm, pirms do-
šanās atvaļinājumā, darbinieku 
kolektīvs satikās Elkas kalnā, kur 
baudīja mieru, dabas skaistumu,  
“Elkas kalna” saimnieces gatavo-
tas pusdienas un pašu sarūpētus 
kārumus, svētku mirkļus un ka-
vējās savstarpējās sarunās.

Lai visiem saulaina vasara! 

Foto: Mārtiņš Žēpers

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas nodaļa

Šovasar gandrīz ikdienu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz ūdenstil-
pēm, lai glābtu pārgalvīgus atpūtniekus un diemžēl daudzos gadī-
jumos, lai atrastu un krastā izceltu bojāgājušus cilvēkus. Šogad no 
ūdentilpēm izcelti jau vairāk nekā 60 bojāgājušie, no tiem jūnijā – 24.

Traģēdijas uz ūdens visbiežāk notiek trīs iemeslu dēļ:
•	 peldēšanās	alkohola	reibumā,	kad	cilvēkam	ir	 traucēta	apziņa	

un viņš neapdomīgi riskē, tajā pašā laikā viņam ir samazināta koordi-
nācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu ir 
aizpeldējis;

•	 cilvēku	 pārdrošība,	 piemēram,	 lēkšana	 ūdenī	 nepārbaudītās	
vietās, cenšanās pierādīt savu spēju aizpeldēt tālāk par citiem, kā arī 
iespējamo risku neapzināšanās un neizvērtēšana;

•	 neuzmanīga	rīcība	un	neapdomība	laivojot,	kā	rezultātā	peldlī-
dzeklis apgāžas, kā arī glābšanas vestu nelietošana vai pat to neesa-
mība peldlīdzeklī.

Lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā, ar drošības noteiku-
miem iepazīsties šeit: https://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zi-
nas/25875-drosibas-nosacijumi-atputa-pie-udens.

Drošības nosacījumi 
atpūtā pie ūdens
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Ingrīda Lāce, 
senioru biedrības “Dzīvesprieks” dalībniece

“Šodieniņa, rītdieniņa, 
Parīt pati Jāņu diena.” (T. dz.) 
Tieši tā arī dziedāja senioru biedrības “Dzīve-

sprieks” ļaudis, tiekoties 22. jūnija rītā. 
Spoža saule, vējš, putni, sarunas, smiekli, 

jautrība, labvēlība un patiess tikšanās prieks pēc 
ilgāka laika.  

Skatoties no malas, šķita, ka notikusi  pārestī-
ba, jo šie ļaudis bija tā sailgojušies pēc kopā bū-
šanas. Jāatzīst – “vienas mājsaimniecības”  cil-
vēki jau nu tomēr neesam vis, tādēļ tika ievēroti 
visi piesardzības pasākumi – rokas, divi metri... 

Krēsli attālināti viens no otra izvietoti pagal-
mā. Par visu padomāts. Neviens nejūtas kā cie-
miņš, visi savējie, katrs piepalīdz tur, kur var un 
prot. Un kopā – izdodas.  

Ielīgojam Jāņus, aplīgojam, sveicam iepriek-
šējo mēnešu jubilārus, sildāmies uguns, saules 

un cits cita siltumā. 
Piestājos pie bērza malā un skatos, neviens nav 

viens, neviens nav garlaikots, neviens nav  tajā 
brīdī saskumis. Dalās bēdā, dalās priekā, uzmun-
drinājums, iedrošinājums, atbalsts. 

Tas ir daudz, ja aizejot vari teikt: “Paldies! Šīs 
bija labas stundas.” 

Kam paldies? “Dzīvesprieka” kodolam – Alek-
sandrai, Zitai, Lijai, Ivaram, Spodritei, Birutai.

Tie galvenie, darītāji jau arī, ievērojot katra pa-
sākuma	specifiku,	mainās.	Bet	svarīgākais,	ka	viss	
tiek darīts mūsu kopējai labsajūtai un priekam.  

Kopā regulāri sanāk kādi 30–40 cilvēki, un tas 
nav maz. Atšķirīgi raksturi, vēlmes, bet labas sa-
tikšanas “atslēga” – runāt, reizē arī ieklausīties, 
piekāpties, rast kompromisu, pozitīvu risinājumu, 
izeju. 

Ir jau gatavi plāni augustam – ekskursija uz 
Gulbenes novadu, Lielvārdes senioru teātris 
“Paši” Amatas Kultūras centrā ar Tijas Bangas ko-
mēdiju “Septiņas vecmeitas”, ziedu izstāde.

Viena jauka atkalredzēšanās

Eva Koljera, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja

Spāres muižas Rakstnieku parks šobrīd ir skaisti saziedējis – 
izkāpjot no mašīnas, skatam paveras krāšņs ziediem apaudzis 
serpentīna ceļš lejup pa nogāzi, lejā izraktajā dīķī spoguļo-
jas Aleksandra Čaka un viņa līdzgaitnieku stādītie senie koki, 
patīkama piknika vieta un tālumā mājīgs tējas namiņš. Parks 
gatavs uzņemt tūristus. Veidojot parku, īpaši tika domāts par 
pieejamību cilvēkiem ratiņ krēslos un ar īpašām vajadzībā. Šī ir 
kā harmoniska oāze, kur baudīt dabas mieru, gūt iedvesmu, zi-
nāšanas, kur svinēt svētkus un atpūsties. 

Rakstnieku parks iekārtots ES Interreg Latvija-Igaunijas pro-
jektā “Dārza pērles”. 

Apmeklētājiem pieejams gids, kas pastāstīs par muižas un 
Rakstnieku parka vēsturi un tapšanu, iepriekš rezervējot pieeja-
ma ugunskura piknika vieta vai mazo namiņu zāļu tējas baudī-
šanai.

Amatas novada Spāres muižas Rakstnieku parka ideja radu-
sies 1930. gada 4. maijā, kad toreizējo Spāres Valsts sešklasīgo 
skolu un patversmi pēc Kārļa un Alvīnes Skalbergu aicinājuma 
Aleksandra Čaka vadībā apmeklēja Trauksminieku grupas lite-
rāti Arvīds Borincs, Arvīds Grigulis, Jānis Grots, Valdis Lukss, 
Jānis Plaudis, Emils Skujenieks, Austra Skujiņa, Adolfs Talcis, 
Jānis Trimda, Pāvels Vīlips un Elvīra Bramberga. Tika radīta arī 
himna un stādīto koku plāns, kas saglabājies vēl šodien.

Pēc 30 gadiem tradīciju tur pināja Arvīds Grigulis, iestādot 
vēl vienu kociņu, viņa piemēram sekoja Valdis Lukss, Laimonis 
Vāczemnieks un Jānis Plotnieks. Bet 2016. gadā stādījumus pa-
pildināja Latvijā pazīstami kul tūras darbinieki Austra Skujiņa, 
Edvīns Raups, Valdis Rūm nieks, Jānis Rokpelnis, Inga Ābele, 
Valdis Atāls, Egils Šņore u.c.

Spāres muižas 
Rakstnieku parks gaida 
apmeklētājus Dina Ivanova, 

biedrības projektu koordinatore

Ar šādu nosaukumu biedrī-
ba “Nītaureņi” realizē projektu, 
kura mērķis ir stiprināt “Nītau-
reņu” cilvēkresursu kapacitāti, 
lai nodrošinātu regulāru atbalstu 
vietējai kopienai ideju īstenošanā 
un pilsoniskās aktivitātes sekmē-
šanā.	 Šis	 projekts	 tiek	 finansēts	
Sabiedrības integrācijas fonda ad-
ministrētās Latvijas valsts budže-
ta	 finansētajā	 programmā	 „NVO	
fonds”.

Jau gadiem “Nītaureņu” resur-
sus savu aktivitāšu norisei izman-
to Amatas novada pašvaldība, 
citas novada biedrības, ģimenes, 
individuāli tos izmanto bērni, jau-
nieši, pieaugušie, tie tiek izmanto-
ti dažādās nometnēs, uzņēmumu 
pasākumos vai mednieku saie-
tos. Resursus izmanto kā vasarā, 
tā ziemā. Lielākoties visi resursi 
tiek doti bez maksas, atsevišķos 
gadījumos par maksu vai ziedoju-
miem, līdzekļus novirzot jaunām 
biedrības aktivitātēm. Jau kādu 
laiku visus projekta resursus digi-
talizējam, lai izveidotu informāci-
ju jeb resursu katalogu, lai vietējās 
kopienas pārstāvji var ērti aplūkot 

Projektu darbs “Nītaureņos” 2020. gadā

resursus un pieteikties to izman-
tošanai. 

Mums ir svarīgi, lai aktīvo ie-
dzīvotāju idejas nepaliek uz pa-
pīra tikai tāpēc, ka nav iespēju 
un resursu tās realizēt. Un bieži 
vien nevajag lielu naudu, lai idejas 
īstenotu, bet vajag tieši resursus 
un atbalstu. “Nītaureņi” savā nu 
jau gandrīz desmit gadu darbības 
laikā ir pierādījuši, ka kopienā ir 
spēks, un par mūsu idejām runā 
foto atskati un raksti pašvaldības 
avīzē, laikrakstā “Druva”, mūsu 
sociālajos tīklos un citur. Kopā 
esam paveikuši mazas un lielas 
lietas. 

Šajā projektā mēs nodrošinām 
ne tikai resursu pieejamību mūsu 
birojā Nītaures kultūras namā, 
bet arī konsultācijas mūsu iespē-
ju un zināšanu ietvaros iedzīvo-
tājiem un NVO par savu ideju 
īstenošanu, veicam komunikāciju 
aktivitātes, apkopojam pieredzes 
stāstus par līdzdalības piemēriem 
no mūsu darbības gadiem, kā arī 
organizējam dažādas pilsoniskās 

sabiedrības aktivitāti veicinošas 
darbības, piemēram, plānojam 
tikšanos ar sabiedrībā zināmiem 
cilvēkiem, interešu aizstāvības 
aktivitātes, priekšlikumu vēstuļu 
gatavošanu, izbraukumus ar bied-
rības aktivitāšu telti, veicam brīv-
prātīgo darbu un darām citus la-
bus darbus vietējās kopienas labā. 

Covid-19 krīzes periodā ievē-
rojam visus drošības noteikumus. 
Esam iegādājušies līdzekļus, lai 
spēles	un	resursus	dezinficētu,	cik	
nu tas iespējams, birojs pieejams, 
iepriekš piesakoties, ievērojam 
dis tanci un darbojamies droši 
savu spēju ietvaros. Ar mums var 
dro ši sazināties caur sociālajiem 
tīk liem vai e-pastu info@nitaure-
ni.lv. 

Projekts “Nītaureņi – resurss 
idejām” tiek realizēts laikā no 
01.05.2020 līdz 31.10.2020, un 
to	 finansiāli	 atbalsta	 Sabiedrības	
integrācijas fonds no Kultūras 
ministrijas piešķirtajiem Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem.

Dina Ivanova, 
biedrības projektu koordinatore

Kā jauniešu organizācija šo-
gad realizējam projektu “Iespējas 
jauniešiem laukos!”, kura galve-
nā mērķauditorija ir jaunieši. Tā 
mērķis ir veicināt jauniešu līdzda-
lību jauniešu organizācijas darbī-
bā un brīvprātīgajā darbā, kā arī 
apkopot un izstrādāt e-materiālus 
par brīvā laika iespējām jaunie-
šiem laukos.

Mums bieži ir jautāts par ie-
spējām laukos, kā dzīvojam, kas ir 
citādāk, kā laukos norit organizā-
cijas darbības dzīve. Esam Nītau-
rē uzņēmuši viesus no dažādām 

Nītaureņi – resurss idejām

Iespējas jauniešiem laukos!
Latvijas vietām un vienmēr ir 
prieks dalīties pieredzes stāstos. 
Lauku ikdienas šarms ir mūsu 
organizācijas ikdiena. Lauki vai 
lauku apvidus aizņem lielāko daļu 
Latvijas teritorijas. Lai arī tajā 
dzīvo daudz mazāk cilvēku nekā 
pilsētās, iespēju te ir daudz, un 
tās ir arī mūsu pagastā un nova-
dā. Piemēram, Sērmūkšos jaunie-
ši popularizē dzīvi laukos, par ko 
stāsta instagram kontā “Jaunieši 
laukos”. Pieredzes ir dažādas. Šī 
projekta ietvaros mēs apkoposim 
jauniešu iespējas laukos lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku gan individu-
āli, gan kopā ar citiem jauniešiem, 
gan klātienē, gan e-vidē. Par visu 
lasi mūsu sociālajos kontos. Ma-
teriāli top!

Bez iepriekš minēto iespēju 
apkopošanas projektā plānojam 
iesaistīt jauniešus biedrības darba 
plānošanā, lai veicinātu jauniešu 
vēlmi uzņemties atbildību un rea-
lizēt projektus, veikt brīvprātīgo 
darbu un apkopot informāciju 
un idejas par attālinātā darba ar 
jaunatni īstenošanu, ko plānojam 
iesniegt pašvaldībai.  

Šis projekts tiek realizēts Co-
vid-19 krīzes periodā un tā īste-
nošanu ietekmē drošības pasā-
kumi, kas jāievēro, organizējot 
aktivitātes. Vairumu aktivitāšu 
spējam organizēt virtuālajā vidē, 
bet klātienes aktivitātes veicam, 
ievērojot piesardzības pasāku-
mus. Ceram, ka mūsu izstrādātie 

materiāli būs noderīgi vietējās 
kopienas jauniešiem un darba 
ar jaunatni organizētājiem laikā, 
kad ierastā ikdiena atgriezīsies 
normālā režīmā, vai ja gadījumā 
sekos vēl kādi krīzes periodi. Bet 
cerēsim uz to labāko! 

Esam gatavi veikt brīvprātīgo 
darbu, tāpēc aicinām atsaukties 
tos, kam nepieciešama palīdzība. 
Būsim pateicīgi, ja sniegsiet in-
formāciju par vientuļajiem senio-
riem, kuriem, iespējams, noderē-
tu palīdzīga roka, piemēram, logu 
nomazgāšana, malkas sakrāmēša-
na vai pārtikas un medikamentu 
piegāde. 

Esam gatavi veikt arī citus 
brīv prātīgus darbus, piemēram, 
piedalīties vides sakopšanā, ideju 
radīšanā, pasākumu organizēša-
nas procesā vai novadpētniecības 
jomā. Esam atvērti sadarbībai! 
Sazināmies sociālajos tīklos vai 
e-pastā info@nitaureni.lv.

Projekts “Iespējas jauniešiem 
laukos!” tiek īstenots no 2020. 
gada jūnija līdz decembrim Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts program-
mā 2020. gadam ar valsts budžeta 
finansējumu.

“Nītaureņu” darbību arī 
2020. gadā atbalsta Amatas no-
vada pašvaldība! Esam pateicīgi 
pašvaldībai gan par finansiālu 
atbalstu, gan par iespēju nomāt 
telpas Nī taures kultūras namā! 

Foto: Eva Koljera

mailto:info@nitaureni.lv
mailto:info@nitaureni.lv
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis 

Ar aizraujošām spēlēm un 
kuplu dalībnieku skaitu sāku-
sies jaunā pludmales volejbola 
sezona “Amatas kauss 2020”. Uz 
pirmajiem diviem posmiem ko-
mandu interese bija daudz lie-
lāka nekā cerēts, lielākoties re-
ģistrācijai noslēdzoties jau divu 
dienu laikā, vairākām koman-
dām paliekot aiz strīpas. 

Arī šogad turnīra formāts ļauj 
dalībniekiem spēlēt Atpūtas jeb 
Tautas grupā, kur var piedalīties 
jebkurš pludmales volejbola spē-
les interesents., bet Sporta līgā 
sacenšas pieredzējuši spēlētāji, 
kuri cīnās par ceļojošo kausu un 
vērtīgām balvām no čempionāta 
atbalstītājiem. 

1. posma rezultāti, Līvi
Sporta līga: 
1. vieta – “OSANDS” - Sandis 

Bērziņš, Dāvis Teteris;
2. vieta – “Uppercut” – 

Patriks Pinka, Edgars Žurevskis;
3. vieta – “Vietējie” – Aigars 

Kalniņš, Rihards Lazdiņš.

Sākusies pludmales 
volejbola sezona

Atpūtas grupa: 
1. vieta – “Panda” – Ivo 

Jursons, Bruno Meržajevskis;
2. vieta – “Iesācēji” – Ivo 

Auziņš, Laura Slišāne; 
3. vieta – “Žika” – Jānis 

Ābelīte, Mārcis Miķelsons.

2. posma rezultāti, Ģikši
Sporta līga:
1. vieta – “Vietējie” – Aigars 

Kalniņš, Rihards Lazdiņš;
2. vieta – “Uppercut” – 

Patriks Pinka, Edgars Žurevskis;
3. vieta – “17. jūnijs” – Artūrs 

Špirka, Artis Dricka.
Atpūtas grupa:
1. vieta – “Mopēds” – Igors 

Aleksējevs, Jānis Vītiņš;
2. vieta – “Vilki” – Artūrs 

Pastars, Aldis Pastars;
3. vieta – “Žika” – Jānis 

Ābelīte, Mārcis Miķelsons.

Paldies mūsu turnīra 
draugiem un palīgiem: “Livonia 
Cēsis”, “Studio Pizza”, “Veselības 
laboratorija”, “Ozolkalns”, “Fans 
Cēsis”, “Fono klubs”, “Nilsson 
kafija”,	 “RR	 Agency”,	 “Vinnis”,	
“PrintMii” un “ED SUP Boards”. 

Viens no karstāk apspriesta-
jiem jautājumiem taku skrējēju 
komūnā – kad un vai šosezon 
atsāksies taku skrējienu seriāls 
“Stirnu buks” – ir atšķetināts! 

Sezonu sāksim 15. augustā ar 
patiešām episku skrējienu “Zvār-
tes ieža Stirnu buks” un garākām 
distancēm nekā ierasts “Stirnu 
buka” mačos! Sezonas kulminā-
cijas posms pavisam nejauši ir 
pārtapis par sezonas atklāšanas 
posmu ar nedaudz garākām, bet 
izcili ainaviskām distancēm.

Sezonas posmu skaits gan 
sarucis līdz 4. Ļoti ceram, 
ka epidemioloģiskā situācija 
neliks ieviest vēl kādas papildu 
piespiedu korekcijas.

Sezonas kalendārs:
•	 15.	 augustā,	 “Zvārtes	 ieža	

Stirnu buks”, Zvārtes iezis, Ama-
tas novads;

•	 12.	septembrī,	“Ērgļu	staci-
jas	Stirnu	buks”,	Ērgļi;

•	 3.	oktobrī,	 “Milzkalna	Stir-

nu buks”, slēpošanas trase Milz-
kalns, Engures novads;

•	 24.	 oktobrī,	 “Abavas	 sen-
lejas Stirnu buks”, Lauksaim-
niecības tehnikuma stadions, 
Kandava.

Dalībnieki, kuri reģistrējušies 
uz kādu no iepriekšējiem pos-
miem, kas ārkārtas situācijas dēļ 
tika pārcelti, savu dalību var pār-
celt uz jebkuru no nākamajiem 
sezonas posmiem. 2020. gada 
sezonas abonementu īpašnieki 
varēs izvēlēties, kuros trīs pos-
mos tie skries nākamsezon bez 
papildus maksas vai iegādāsies 
nākamās sezonas abonementus 
par pazeminātu maksu!

Sezonas kopvērtējuma ap-
rēķinos tiks iekļauti visi četri 
atlikušie posmi. Papildu infor-
mācija un izmaiņas sacensību 
nolikumā sekos!

Jauna distance “Fēnix 
Vilks” jeb Devona roks Gaujas 
Nacionālajā parkā trīs gadu 

griezumā
Nedaudz paradoksāli, bet, 

iespējams, tieši laikā sezonu 
Gaujas nacionālā parka (GNP) 
pašā sirdī uzsāksim ar jauno 
distanci “Fēnix Vilks” ~70 kilo-
metru garumā, taku skrējējus 
izvedot pa ainavisku maršrutu: 
Sigulda–Krimulda – Gaujas sen-
krasts–Braslas abi krasti–Ķūķu 
iezis–Amatas ietece–Lustūzis–
Zvārtes iezis.

Ultra garā taku skrējiena ne-
oficiālais	patrons	ir	neviens	cits,	
kā latviešu ārsts, sabiedriskais un 
sporta darbinieks Pēteris Apinis, 
kurš šādas distances izveidi pa-
redzēja 2016. gadā, pasniedzot 
taku skrējienu seriālam “Stirnu 
buks” pirmo lielāko atzinību – 
“Veselības Gada balvu”.

“Līdz šai distancei briedām 
vairākus gadus, pateicoties un 
iedvesmojoties no Latvijas la-
bākā taku skrējēja Andra Roni-
moisa, Vidzemes Augstskolas 
asociētā profesora Andra Klepe-
ra un GNP taku pārzinātāja Arta 
Ločmeļa,” atklāj Stirnu buka ra-
došā kolektīva vadītājs Rimants 

“Stirnu buki” sezonu uzsāks pie majestātiskā Zvārtes ieža

Liepiņš, jauno distanci nodēvē-
jot par Devona laikmeta roken-
rolu nacionālajā parkā, piebils-
tot, ka ciešā sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP) 
Vidzemes reģionālās adminis-
trācijas speciālistiem ir tapis ne-
vis viens garais skrējiens, bet gan 
trīs gadu taku skrējienu cikls, 
kura laikā dalībnieki izskries un 
iepazīs abas Gaujmalas, izcili ai-
naviskas GNP teritorijas mežu 
takas un reizi trijos gados veiks 
takas pilno 120 kilometru apli:

•	 “Gaujmaliešu	Taka	Rietumi	
/ Enter Gauja Trail West 2020”;

•	 “Gaujmaliešu	 Taka	 Aus-
trumi / Enter Gauja Trail East 
2021”;

•	 “Gaujmaliešu	 Taka	 Klasika	
/ Enter Gauja Trail Classic 2022”.

Vairāk par distanci “Fēnix 
Vilks” lasi šeit: stirnubuks.lv.

Tiekamies sacensībās un at-
ceramies, ka valstī noteiktie ie-
robežojumi un noteikumi sais-
tībā ar globālo pandēmiju būs 
jāievēro! Protams, tas prasīs arī 
papildu izmaiņas sacensību or-
ganizēšanā un norisē, tāpēc bū-
sim gan saprātīgi, gan iecietīgi!

Cieņā – Jūsu Stirnubuks.lv!

Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām pasākuma organizatoru interneta vietnēs, sociālo mediju kontos, medijos, kā arī citur. Apmeklējot
pasākumu Jūs piekrītat foto un video uzņemšanai pasākuma laikā un publiskai izveidošanai publicitātes nolūkos.
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26. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 jau 17. reizi 
Amatas novada Āraišu vējdzirnavās svinēsim Maizes 
dienu, godināsim cepējus un senās tradīcijas turpinātājus. 

Āraišu vējdzirnavās lielus un mazus ciemiņus aicinās 
ceļojumā pa Kukulīša taku, iepazīstinot ar maizes cep-
šanas un citām gudrībām. Maizes dienā būs iespēja pie-
dalīties rudzu maizes cepšanas meistarklasē, kuru vadīs 
Ilze Briede. Pieteikties meistarklasei ir iespēja līdz 25. jū-
lijam. Dalībnieku skaits ir limitēts – 10 cilvēki. 

Skatītājus iepriecinās “Veselības laboratorija” ar spir-
dzinošiem dzērieniem.

Neizpaliks arī tirdziņš ar maizes cepēju un amatnieku 
darinājumiem. 

Pasākumā tiks rīkots konkurss “Rudzu kūka” uz kuru 
aicinām pieteikties sāļo un saldo kūku cepējus. Pieteikša-
nās līdz 25. jūlijam, zvanot pa tālr. 29238208 (Vineta), vai 
rakstot e-pastā vineta.cipe@inbox.lv.

Maizes dienā viesi varēs izstaigāt visus vējdzirnavu 
stāvus, aplūkot restaurēto iekārtu. Vējdzirnavas cel-
tas Drabešu muižas vajadzībām apmēram 19. gadsimta 
vidū. Rekonstrukcijas laikā ēkas sienā atrasts akmens ar 
uzrakstu ANNO 1852. Būve ir holandiešu tipa vējdzirna-
vas, kādas Latvijas teritorijā zināmas kopš 14. gadsimta. 
Šīm vējdzirnavām ir grozāma “galva”, ko dēvē par cepuri. 
Ar speciāla mehānisma palīdzību dzirnavu galvu pagrie-
za pret vēju. Te mala miltus rupjmaizei un lopbarībai, ga-
tavoja putraimus. Vējdzirnavas darbojušās līdz Pirmajam 
pasaules karam, atjaunotas tikai 1982.–1984. gadā. 

Pasākumu organizē Āraišu vēj dzirnavu māju saime 
un Amatas novada pašvaldība sa darbībā ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldi, Lauku atbalsta dienestu un Lauku 
ceļotāju. 

Tiksimies Āraišos!

Maizes diena Āraišu 
vējdzirnavās

Zane Kaķe, 
sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas 
reģionā

Pirms nedaudz vairāk kā mēneša Vidzemes plā-
nošanas reģions (VPR) un tā uzņēmējdarbības centrs 
(VUC) aizsāka tūrisma kampaņu #AtklājVidzemiDroši. 
Tā guvusi arī interesentu uzmanību. Kampaņa piedāvā 
idejas brīvdienām – īpaši sagatavotus ceļošanas maršru-
tus Vidzemē. Tajos iekļauti ne vien jau zināmi tūrisma 
galamērķi, bet arī tādi, kurp īpaši vērts doties, protams, 
ievērojot atbildīgu rīcību Covid-19 piesardzības pasāku-
mu īstenošanā. Šī kampaņa sasaucas arī ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkoto kampaņu 
“Atklāj Latviju no jauna”, kas rosina šovasar  neceļot tālu, 
bet skaisto un nezināmo ieraudzīt tepat blakus.

#AtklājVidzemiDroši kampaņas būtība (piedāvājot 
sagatavotus ceļošanas maršrutus) – ieteikt ceļotājiem 
atklāt Vidzemes mazāk zināmās dabas pērles: mežus 
ar interesantām pārgājienu takām, upes laivošanai, brī-
nišķīgas ainavas, kas paveras no skatu torņiem. Tā arī 
dod iespēju viesoties industriālā mantojuma objektos, 
nelielās kultūrvietās un iepazīt viesmīlīgus saimniekus 

Vidzemē turpinās tūrisma kampaņa #AtklājVidzemiDroši

Foto: Guna Hainovska

krodziņos, lauku saimniecībās, viesu namos un mazajās 
pārtikas ražotnēs.

Katru nedēļu, ceturtdienā, tīmekļa vietnē www.vidze-
me sadaļā #AtklājVidzemiDroši, kā arī VPR sociālo tīklu 
Facebook un Twitter kontos tiek publicēts jauns vienas 
vai divu dienu maršruts, ar kuru var iepazīties ikviens 
interesents. Tas piedāvā idejas nedēļas nogales atpūtai 
vai palīdzēs padarīt interesantāku atvaļinājumu, izzinot 
kādu no Vidzemes plānošanas reģionā esošajiem nova-
diem. Maršruti paredzēti nelielām draugu kompānijām 

un ģimenēm ar bērniem.
Plānots, ka kampaņa turpināsies ne tikai vasarā, bet 

arī rudenī, lai varētu pastāstīt par ievērības cienīgām, bet 
ne visiem zināmām apskates vietām visos Vidzemes plā-
nošanas reģiona novados. Vidzemes plānošanas reģiona 
tūrisma eksperti ir iecerējuši veidot arī tematiskus tūris-
ma maršrutus, piemēram, atklājot Hanzas laika vēsturi 
un mantojumu, kā arī pārrobežu maršrutus, kas iepa-
zīstinās ar kopīgo un radniecīgo Vidzemē un Dienvid
igaunijā. Ar īpašām #AtklājVidzemiDroši aktivitātēm 
tiks aicināti ciemos mūsu ziemeļu kaimiņi, proti, igauņi.

Kampaņas organizētāji aicina ikvienu ceļotāju un Vid-
zemes “jaunatklājēju” dalīties ar savām Vidzemes piedzī-
vojumu	fotogrāfijām	sociālajos	tīklos,	pievienojot	tēmtu-
ri #AtklājVidzemiDroši.

Papildu informācija: 
Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības 

centra vadītāja, 
laima.engere@vidzeme.lv,

Lienīte Priedāja-Klepere, Vidzemes plānošanas 
reģiona tūrisma eksperte, 
lienite.priedaja@vidzeme.lv.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Sveicam Amatas novada 
jubilārus!
Lai nekad nepietrūkst smaidu -  
Ne to, kurus saņem, 
Ne to, kurus citiem dāvāt!

Inese Roze, 
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Laikā no 30.  jūlija līdz 2. au-
gustam Amatas novada Drabešu 
muižā notiks profesionālās piln-
veides kursi “Tradicionālās dzie-
dāšanas skola Drabešos 2020”.

Kursos plānota dažādu tra-
dicionālās dziedāšanas aspektu 
iepazīšana, praktisku iemaņu 
iegūšana un pieredzes apmaiņa. 
Lieliska iespēja sadziedāt, apgūt 
tradicionālās daudzbalsības vei-
dus un vienbalsīgo dziesmu spe-
cifiku,	 iepazīt	 savu	 balsi	 tradi-
cionālās dziedāšanas kontekstā. 

Kursu pasniedzējām Zanei 
Šmitei un Dacei Prūsei regulāri 
tiekoties bērnu un jauniešu folk-
loras festivāla “Pulkā eimu, pul-
kā teku” tradicionālās dziedāša-
nas konkursa “Dziesmu dziedu, 
kāda bija” žūrijā, jau ilgāku 
laiku brieda nepieciešamības 

organizēt kursus tradicionālajā 
dziedāšanā. Analizējot situāciju 
Latvijā un ņemot talkā citu val-
stu (Polijas un Lietuvas) pieredzi 
līdzīgu pasākumu organizēšanā, 
tika nolemts ko līdzīgu piedāvāt 
tradicionālās mūzikas entuzias-
tiem, grupu vadītājiem.

Profesionālās pilnveides kur-
sus organizē Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs sadarbībā ar 
biedrību “Tradicionālās kultūras 
centrs “KasTe””.

Tradicionālās dziedāšanas 
meistarklases vadīs Zane Šmite 
un Dace Prūse. 

Kursu dalībniekiem papildus 
tiks piedāvāta iespēja praktizēt 
cigun	vingrošanu	sertificētas	ci-
gun pasniedzējas Līgas Jelēvičas 
vadībā. 

Vairāk informācijas pa tālruni 
+371 29199870 vai rakstot uz 
e-pastu dziedasanasskola@
inbox.lv 

Profesionālās pilnveides 
kursi “Tradicionālās 
dziedāšanas skola 
Drabešos 2020”

Baiba Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
dalībniece

Drabešu muižas Amatu mājas 
un tradicionālo prasmju meista-
res aicina uz atvērtajām darbnī-
cām. Būs iespēja ielūkoties tur, 
kur ikdienā tāpat neielūkotos, – 
redzēt darba procesu, uzzināt, 
kā top skaistās, interesantās un 
garšīgās lietas, ko varam iegādā-
ties tirdziņos, aplūkot izstādēs 
vai pagaršot svētkos. 

Četrās jūlija un augusta brīv-
dienās varēsiet viesoties pastalu 
taisīšanas, stikla vitrāžu glez-
nošanas, celu jostu aušanas un 
sviesta un siera gatavošanas 

Amatnieču dienas 
Drabešu muižā

darbnīcās. Darbnīcās iepriekš 
piesakoties, iespējams pieda-
līties vai vienkārši viesoties, 
aprunāties ar amatniecēm, ie-
pazīt amatu un prasmju knifus, 
paklausīties amatnieču stāstus, 
kādus ceļus viņas gājušas līdz 
savām prasmēm, kā tas ir – būt 
amatniecēm.

Darbnīcas notiks 26.  jūlijā, 
2.  augustā, 15.  augustā un 
16. augustā no plkst. 12.00 līdz 
17.00.

Informācija un pieteikšanās 
pa tālruni 29199870. 

Projektu īsteno biedrība TKIC 
„KasTe” ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. 

un baudīt kādu atveldzējošu 
dzērienu	vai	kafiju,	lai	enerģijas	
pietiek arī turpināt iesākto ceļu. 
Pieejami arī jaunākie Magnetic 
Latvia un EnterGauja tūrisma 
materiāli.

•	Apskatīt	un	iegādāties	mūsu	
pašu gatavotos suvenīrus  – 
magnētus ar Zvārtes iezi mūs-

Jūlija un augusta aktualitātes 
pie Zvārtes ieža

dienās un 20.  gs. vidū, kā 
arī pašu gatavotās ceļotāju 
(paracord) aproces, kas noderēs, 
ja pārgājiena laikā nepieciešama 
izturīga aukla (aproces ātri 
izārdās un pārtop līdz 3 m garā 
auklā).

•	 Nobaudīt	 īpašo	 “Zvārtes	
ieža” saldo našķi, kas tapis “La-
bas saknes” darbnīcā un gata-
vots tikai no augļiem, ogām un 
garšaugiem.

•	Iegādāties	savu	piknika	tur-
zu, lai pārgājiens un atpūta dabā 
bez raizēm par uzkodu gatavo-
šanu. Piknika turzas pieejamas 
šajā linkā: https://ej.uz/pikni-
ka_turza_zi.

•	 Laikus	 rezervēt	 savu	 pik-
nika vietu un sainīti ar malku, 
lai pavadītu vakaru ugunskura 
gaismā ar draugiem un ģimeni 
tieši pie upes.

•	Bradājot	pa	upi	un	staigājot	
gar Amatas krastiem, cītīgi vē-
rot dabu un, iespējams, pama-
nīt arī Latvijas gada putnu zivju 
dzenīti (Alcedo atthis).

Terēze Stalmane,
Zvārtes ieža informācijas centra 
vadītāja

Jūlija sākuma karstais laiks 
deva iespēju ceļotājiem un tiem, 
kas devušies pārgājienos, atvel-
dzēties Amatas upes krastos, 
bradāt pa akmeņiem un, ievēro-
jot piesardzību, arī nopeldēties. 
Arī spēcīgās lietusgāzes un ne-
gaisi bija iespaidīgi un veldzējo-
ši. Turpinoties atpūtas sezonai, 
brīvlaikiem un atvaļinājumiem, 
Amatas krastos pie Zvārtes ieža 
iespējams ne tikai atveldzēties, 
bet arī izbaudīt pastaigu mar-
šrutus mežā.
7 lietas, ko darīt Zvārtes iezī 

jūlijā un augustā
•	Izvēlēties	kādu	no	pastaigu	

maršrutiem (iesakām 5 km mar-
šrutu turp un atpakaļ līdz Vec-
lauču jeb Amatas tiltam). Ze-
mais, Vanagu un Lustūža iezis 
piesaistīs uzmanību, izbrīnīs un 
būs	 izcils	 fons	 lieliskiem	 selfi-
jiem un protams, arī dabas foto. 
Ja ieplānotais ceļa garums ir līdz 
2  km, piemērota būs pastaigu 
taka uz Zvārtes ieža skatu lau-
kumu un atpakaļ pa meža taku.

•	 Zvārtes	 ieža	 informācijas	
centrā iegūt informāciju par la-
bākajiem apkārtnes maršrutiem, 
kā arī aprunāties par piedzīvoto 

Amatas novadā 
mūžībā aizgājuši

Kapusvētki Amatas novadā
Kapusvētki Zaubē 
 Sila kapos 2. augustā plkst. 14.00
 Vidus kapos 16. augustā plkst. 14.00
 Āžkalna kapos 16. augustā plkst.16.00
Kapusvētki Skujenē 
 Skujenes kapos 2. augustā plkst. 13.00
              Kapusvētku dievkalpojums plkst. 11.00
 Cieļu kapos 9. augustā plkst. 14.30 
Kapusvētki Nītaurē 
 25. jūlijā 14.00 Kapusvētku dievkalpojums
Kapusvētki Āraišos
 9. augustā plkst. 13.00 Āraišu jaunajos kapos
     plkst. 14.00 Vanagu kapos

Amatas pagastā
Jānis Leiņa 

(21.11.1948.–07.07.2020.)

Skujenes pagastā
Gaida Galiņa 

(24.10.1940.-23.06.2020.)

Jūnijā Amatas novadā 
dzimuši divi bērni:

Skujenē – 1; 
Zaubē – 1.
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