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•	 tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas 
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās (pagastu	
pārvaldēs,	 izglītības	 iestādēs,	 kultūras	namos,	 apvienotajā	 būv
valdē,	 apvienotajā	 bāriņtiesā,	 apvienotajā	 izglītības	 pārvaldē),	
nodrošinot	 pakalpojumu	 sniegšanu	 attālināti	 (tālr.,	 epasts,	
latvija.lv	u.c.);

•	 bibliotēkās	tiek	nodrošināta	individuāla	apmeklētāju	(izņe
mot	vienas	mājsaimniecības	locekļu)	apkalpošana;

•	 tiek	 atcelti	 visi	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 iestāžu	 rīkotie	
kultūras,	sporta	un	citi	publiskie	pasākumi;

•	 apmeklētājiem	tiek	slēgts	Āraišu	arheoloģiskā	parka	apmek
lētāju	centrs	un	kultūrvēsturiskais	objektu	“Ezerpils”.	Pārējā	par
ka	teritorija	ir	pieejama,	tieši	nekontaktējoties	ar	darbiniekiem;

•	 dienas	aprūpes	centri	Līvos,	Ģikšos,	Ieriķos	un	Nītaurē	ap
meklētājus	pieņem	klātienē	atbilstoši	ārkārtas	situācijas	nosacīju
miem;

•	 aprūpes	 mājās	 vienībai	 pakalpojumi	 tiek	 nodrošināti	 at
bilstoši	epidemioloģiskās	situācijas	nosacījumiem.

Plašāk ar rīkojumu “Par Amatas novada pašvaldības iestā
žu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības 
Covid19 izplatību” ir iespēja iepazīties www.amatasnovads.lv. 

Rīkojums	ir	spēkā	 līdz	tā	atcelšanai	vai	 jauna	rīkojuma	izdo
šanai,	tāpēc	aicinām	iedzīvotāju	regulāri	sekot	līdzi	aktuālākajai	
informācijai	pašvaldības	mājaslapā	www.amatasnovads.lv.	

Ik	gadu	novembrī	valsts	svētku	noskaņās	tiek	apbal
voti	“Amatas	novada	lepnums”.	Šogad	balvai	jau	5.	pie
šķiršanas	reize,	taču,	ņemot	vērā	situāciju	valstī	saistībā	
ar	vīrusa	Covid19	izplatību,	plānotās	svinīgās	apbalvo
šanas	ceremonijas	katrā	pagastā	nenotiks.

Amatas	novada	pašvaldība	godina	un	no	sirds	sveic	
“Amatas	novada	lepnums	2020”	balvas		ieguvējus	par	ie
guldīto	darbu,	sasniegumiem	un	darba	sparu!	

Šogad	balvas	tiek	piešķirtas	piecās	nominācijās.
“Gada lepnums tūrismā” par	panākumiem	tūrismā,	

kas	vienlaikus	popularizē	Amatas	novada	tēlu:
•	 Amatas	pagastā	–	Mārīte Rukmane	(rūpējas	par	

Spāres	muižas	Rakstnieku	parku	un	vada	ekskursijas);
•	 Drabešu	 pagastā	 –	 “Spoguļnamiņš”, Gundega 

Skudriņa (unikāls	namiņš,	kas	veidots	no	spoguļiem	un	
visu	vasaru	atradās	virs	Amatas	upes	ar	iespēju	nakšņot	
un	baudīt	kafijas	rituālu);

•	 Nītaures	pagastā	–	“Nī taures dzirnavas”	(brīniš
ķīgs	viesu	nams,	kurā	svinēt	skaistos	dzīves	mirkļus);

•	 Skujenes	 pagastā	 –	 “Krāmu un seno lietu mu-
zejs”, Zeiļu ģimene	(muzejs	ar	ļoti	bagātīgu	seno	lietu	
krājumu);

•	 Zaubes	 pagastā	 –	 “Annas dzirnavas”	 (briežu	
dārzs	un	atpūtas	namiņš).

“Gada lepnums sabiedrībā” par	aktīvu	darbu	vietē
jās	sabiedrības	saliedēšanā:

•	 Amatas	 pagastā	 –	 Daina Zalāne	 (veicina	 tautas	
mākslas	tradīcijas	un	kultūras	norises	savās	lauku	mā
jās);	

•	 Drabešu	 pagastā	 –	 Kristīne Paisuma	 (Drabešu	
Jaunās	pamatskolas	direktore);

Sveicam balvas “Amatas novada 
lepnums 2020” ieguvējus! 

•	 Nītaures	pagastā –	Maira Prikule	 (Nītaures	bib
liotēkas	vadītāja,	izveidoja	senioru	biedrību);

•	 Skujenes	 pagastā	 –	 Līva Grāpe	 (popularizē	 dzī
vi	laukos,	izveidoja	brīnišķīgu	mākslas	darbu	Skujenes	
pieturā);

•	 Zaubes pagastā	–	Gunta Rudmieze	(Zaubes	pa
gasta	senioru	biedrības	“Sidrabozols”	izveidotāja).	

“Gada lepnums izglītībā” par	nozīmīgu	 ieguldīju
mu	izglītībā	un	jaunatnes	audzināšanā:

•	 Amatas	 pagastā  –	 Aigars Skrastiņš	 (Spāres	 pa
matskolas	 sporta	 un	 ārstnieciskās	 vingrošanas	 skolo
tājs);

•	 Drabešu	pagastā	–	Ingrida Logina	(Drabešu	Jau
nās	pamatskolas	bibliotekāre)	un	Aija Pundure	(Ama
tas	pamatskolas	skolotāja);

•	 Nītaures	pagastā –	Olga Bībere	 (Nītaures	vidus
skolas	pirmsskolas	skolotāja);

•	 Skujenes	 pagastā	 –	 Daiga Šveide	 (Skujenes	 pa
matskolas	pirmsskolas	un	sākumskolas	skolotāja);

•	 Zaubes	 pagastā	 –	 Anita Legzdiņa	 (Zaubes	 pa
matskolas	matemātikas	skolotāja).

“Gada lepnums sportā”	par	ieguldījumu	sportā	un	
novada	vārda	popularizēšanā:

•	 Amatas	 pagastā	 –	 Igors Aļeksejevs	 (pludmales	
volejbolists);

•	 Drabešu	 pagastā	 –	 Patriks Pinka (volejbolists/
pludmales	vo	lejbolists);

•	 Nītaures	pagastā	–	Edgars Stepanovs	(atlētiskais	
vingrotājs);

•	 Skujenes	pagastā	–	Emīls Grīnbergs	(florbolists);
•	 Zaubes	pagastā	–	Edžus Mellēns	(florbolists).

“Gada lepnums kultūrā” par	nozīmīgu	ieguldījumu	
kultūrā	un	novada	vārda	popularizēšanā:

•	 Amatas	 pagastā	 –	Lilita Ventere	 (deju	 kolektīva	
“Amata”	vadītāja	jau	20	gadus);

•	 Drabešu	 pagastā	 –	 Inese Roze	 (Drabešu	muižas	
Amatu	mājas	 vadītāja,	 tautas	mākslas	 norišu	 veicinā
tāja);

•	 Nītaures	 pagastā	 –	 Jureta Dobenberga	 (Amatas	
novada	 mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	 vizuāli	 plastiskās	
mākslas	nodaļas	 audzēkņu	 starptautisko	un	 valsts	 pa
nākumu	veicinātāja);

•	 Skujenes	 pagastā	 –	 Baiba Jukņēviča	 (pasākuma	
“Randevū	Skujenē”	režisore	un	iniciatore);

•	 Zaubes	 pagastā	 –	 Sandra Eglīte	 (rokdarbnieku	
kopas	“Trejdeviņi”	vadītāja	un	skaistu	galdautu	darinā
tāja.).

Balvas tiks pasniegtas 18.  novembrī personīgi, 
ievērojot visus Covid-19 epidemioloģiskās drošības 
pasākumus.

Anete Eglīte,
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas sabiedrisko attiecību 
un komunikācijas speciāliste

No	 2020.	 gada	 16.	 oktobra	
līdz	 1.	 novembrim	 ikvienam	
Amatas	 novada	 iedzīvotājam	
bija	 iespēja	 izteikt	 vērtējumu	
par	 2020.	 gadu.	 Aptaujas	 veidā	
tika	 noteikts	 “Gada	 notikums	
2020”,	“Gada	pārsteigums	2020”,		
“Gada	projekts	2020”	kā	arī	“Ga
da	nenotikums	(neraža)	2020”.

Balsošanas	 rezultātā par 
“Gada notikumu 2020” atzīta 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā 
parka pastāvīgās ekspozīcijas 
atklāšana.

1.	 jūlijā	 Āraišu	 ezerpils	 Ar
heoloģiskajā	parka	apmeklētāju	
centrā	 apmeklētājiem	 tika	 at
vērta	pastāvīgā	ekspozīcija,	kurā	
izzinošā	veidā	pirmo	reizi	kopš	
izrakumu	veikšanas	ir	iepazīsta

mas	tajos	iegūtās	oriģinālās	lie
cības	 un	 arheologa	 Jāņa  Apala	
stāsts.

Pārliecinoša	 balsojuma	 re
zultātā	par	“Gada pārsteigumu 
2020”  atzīts “Spoguļnamiņš”.

	 Šī	 gada	 vasarā	 virs	 Amatas	
upes	tapa	un	apmeklētājiem	tika	
atvērts		unikāls	“Spoguļnamiņš”.	
Unikālo	projektu	radīja	radošās	
apvienības	“Skudras	metropole”	
vadītāja	 Gundega	 Skudriņa	 un	
dizaina	 risinājumu	 uzņēmuma	
“Don’t	 Panic”	 dizainers	 Mārcis	
Ziemiņš.	 Dienas	 laikā	 Spoguļ
namiņā	varēja	baudīt	kafijas	 ri
tuālu,	 savukārt	 vakaros	 namiņš	
pārvērtās	naktsmītnē.

Titulu “Gada projekts 
2020” iegūst projekts “Uzņē-
mējdarbības attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras 
attīstība Amatas novada Dra-
bešu pagasta Ieriķos” (Cecīļu	
ielas	 un	 Kumadas	 ielas	 krus

2020. gada Amatas novada novērtējuma 
aptaujas anketas rezultāti

tojuma	 pārbūve,	 Lielās	 ielas	
atjaunošana).	

Būvdarbi	tika	sākti	2020. ga
da	 aprīli	 un	 pabeigti	 augustā.	
Projekta	 īstenošanas	 re		zul	
tātā	 uzlabota	 satiksmes	 orga	
nizācija	Cecīļu	un	Kuma	das	 ie
las	krustojumā,	kā	arī	atjaunots	
Lielās	ielas	segums.

Nepabeigta ceļa posma 
Ģikši–Amata atjaunošana	tiek	
atzīta	 par	 “Gada nenotikums 
(neraža) 2020”.	

Jūlijā	 “Latvijas	 valsts	 ceļi”	
uzsāka	 autoceļa	 Ērgļi–Drabe
ši	 (P31)	 seguma	 atjaunošanas	
darbus	 posmā	 no	 Ģikšiem	 līdz	
Amatai	(44,36.–48,60.  	km),	to
mēr	septembrī	darbu	izpildītājs	
SIA	 “Saldus	 ceļinieks”	 infor
mēja,	 ka	 nestabilo	 laikapstākļu	
dēļ	darbus	šogad	nav	iespējams	
pabeigt.	 Darbi	 tiks	 pabeigti	
2021. gada	pavasarī,	veicot	virs
mas	dubulto	apstrādi.	

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās 
slimības Covid-19 izplatību

Bet tiem, kas paliek Latvijā 
un cenšas pacelt valsti,
Kas grib, lai kādreiz nākotnē
tā spētu bērnus balstīt,
Lai spēks un izturība mums,
un Dievpalīgu lūdziet,
Mums dzīve gaišāka lai kļūst,
un spējam valsti veidot.
             (Ojārs Evalds Bīriņš, Zaubē)

Sveicu Amatas novada ļaudis Latvijas Republikas 
102. dzimšanas dienā!

Aicinu svētku nedēļā izzināt savas dzimtas un vietas 
vēsturi, tā veidojot stiprāku pārliecību tautai un zemei. 

Amatas novada brīnišķīgi skaistā daba, meži un ainava 
ikvienam sniedz prieku un mieru pasaules notikumu 
pārmaiņās, ļauj  atcerēties, pasapņot un domāt par sevi un 
sabiedrību.

Ārkārtas situācijā Covid-19 krīzē mūsu iedzīvotāji sajūt 
satraukumu. Tikai mūsu kopējā atbildība un paradumu mai-
ņa, ievērojot noteikumus, palīdzēs krīzi ātrāk pārvarēt.

	 	 						Elita	Eglīte,	
	 	 						Amatas	novada	domes	priekšsēdētāja
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Amatas novada pašvaldības domes sēdē

2020.	gada	21.	oktobrī

Apstiprināti	 ar	 Amatas	 no
vada	 domes	 21.10.2020.	 sēdes	
lēmumu	(protokols	Nr.	19,	2.§).

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	“Par	
pašvaldībām”	 21.	 panta	 pir
mās	daļas	1.	punktu,	24.	pantu,	
34.  panta	 pirmo	 un	 otro	 daļu,	
56.	panta	pirmo	un	otro	daļu.

1.	 Izdarīt	 Amatas	 novada	
pašvaldības	2019.	gada	18.	sep
tembra	 saistošajos	 noteikumos	
Nr. 8	“Amatas	novada	pašvaldī
bas	nolikums”	(turpmāk	–	sais
tošie	noteikumi)	šādus	grozīju
mus:

1.1.	 Papildināt	 saistošos	 no
teikumus	ar	40.1.	punktu	un		40.	
2.	punktu	šādā	redakcijā:

“40.1.	 Pastāvīgās	 komitejas	
sagatavo	 lēmumprojektus	 iz
skatīšanai	domes	sēdē.	Komite
jām	nav	piešķirtas	tiesības	izdot	
administratīvos	 aktus,	 pieņemt	
galīgos	lēmumus.

40.2.	 Ja	 pastāvīgajā	 komitejā	
izskata	administratīvā	akta	pro
jektu,	kas	personai	liedz	tiesības	
vai	 uzliek	 tai	 pienākumus,	 tad	
komitejas	 priekšsēdētājs	 orga
nizē	personas	uzaicināšanu	vie

2020.	gada	21.	oktobra	domes	
sēdē	tika	lemts:

•	 par	Amatas	novada	pašval
dības	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	
8	 „Grozījumi	 Amatas	 novada	
pašvaldības	 22.01.2020.	 saisto
šajos	 noteikumos	 Nr.	 2	 „Ama
tas	novada	pašvaldības	budžets	
2020. gadam””	apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	pašval
dības	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	
9	 “Grozījumi	 Amatas	 novada	
pašvaldības	 18.09.2019.	 saisto
šajos	noteikumos	Nr.	8	“Amatas	
novada	 pašvaldības	 nolikums””	
apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	pašval
dības	saistošo	noteikumu	Nr.	10	
“Grozījumi	Amatas	novada	paš
valdības	 22.01.2014.	 saistošajos	
noteikumos	 Nr.	 2	 “Noteikumi	
par	Amatas	novada	pašvaldības	
sociālajiem	pabalstiem””	apstip
rināšanu;

•	 par	 īres	maksas	 samazinā
jumu	trūcīgai	personai	[..];

•	 par	 studenta	 stipendijas	
piešķiršanu	[..];

•	 par	 konkursa	 “Amatas	 no
vada	 lepnums”	 balvu	 piešķirša
nu;

•	 par	pašvaldības	nekustamā	
īpašuma	 “Zīpari	 2”4,	 Drabešu	
pagasts,	 Amatas	 novads,	 ka
dastra	Nr.  42469000434,	 nodo
šanu	atsavināšanai;

•	 par	 nekustamā	 īpašu
ma	 “Zītari”,	 Zaubes	 pagasts,	
Amatas	 novads,	 kadastra	
Nr. 42960060035,	nodošanu	at

2020.	gada	21.	oktobrī
Apstiprināti	 ar	 Amatas	 no

vada	 domes	 21.10.2020.	 sēdes	
lēmumu	(protokols	Nr.	19,	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	 paš
valdības	22.01.2020.	 saistošajos	
noteikumos	Nr.  2	 “Amatas	 no
vada	pašvaldības	budžets	2020.	
gadam”	šādus	grozījumus:

1.	 Izteikt	 1.	 punktu	 šādā	 re
dakcijā:

“1.	 Apstiprināt	 Amatas	 no
vada	pašvaldības	konsolidēto	
budžetu	2020.	gadam	saskaņā	
ar	pielikumu	Nr.	1:
1.1.	 ieņēmumos	 9  445  803	
euro	apmērā;
1.2.	 izdevumos	 10  199  457	
euro	apmērā.”
2.	 Izteikt	 3.	 punktu	 šādā	 re

dakcijā:

“Apstiprināt	 Amatas	 novada	
pašvaldības	 pēc	 2019.	 gada	
naudas	 plūsmas	 uzskaitītos	
izdevumus	 pašvaldību	 sav
starpējiem	 norēķiniem	 par	
izglītības	 iestāžu	 sniegtajiem	
pakalpojumiem	 2020.	 gadā	
saskaņā	ar	pielikumu	Nr.	3.’’
3.	 Izteikt	 4.	 punktu	 šādā	 re

dakcijā:
“Apstiprināt	 Amatas	 novada	
pašvaldības	 apvienoto	 paš
valdību	 struktūrvienību	 tāmi	
2020.	gadam	saskaņā	ar	pieli
kumu	Nr.	4.”
4.	 Izteikt	 5.	 punktu	 šādā	 re

dakcijā:
“5.	 Apstiprināt	 paskaidroju
ma	 rakstu	 par	 grozījumiem	
Amatas	 novada	 pašvaldības	
22.01.2020.	 saistošajos	 notei
kumos	 Nr.	 2	 ”Amatas	 nova
da	 pašvaldības	 budžets	 2020.	
gadam”	 saskaņā	 ar	 pielikumu	
Nr. 5.”

Domes	priekšsēdētāja	
E.	Eglīte

Saistošie noteikumi Nr. 8
Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 22.01.2020. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Amatas novada 
pašvaldības budžets 2020. gadam”

Saistošie noteikumi Nr. 9
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada 
pašvaldības nolikums”

dokļa	un	argumentu	noskaidro
šanai	par	 izskatāmo	 jautājumu,	
ja	 personas	 viedoklis	 saskaņā	
ar	Administratīvā	procesa	liku
mu	nav	noskaidrots	(piemēram,	
viedoklis	 izteikts	 	 rakstveidā).	
Persona	 var	 netikt	 uzaicināta	
paskaidrojumu	 sniegšanai,	 ja	
gadījums	 ir	 objektīvi	 mazsva
rīgs	 vai	 ir	 citi	 Administratīvā	
procesa	likumā	noteiktie	iemes
li,	 kad	 personas	 viedokļa	 no
skaidrošana	nav	nepieciešama.”

1.2.	Izteikt	X	nodaļas	nosau
kumu	šādā	redakcijā:

“X.	 KĀRTĪBA,	 KĀDĀ	 PRI
VĀTPERSONAS	 VAR	 IEPA
ZĪTIES	 AR	 PAŠVALDĪBAS	
PIEŅEMTAJIEM	LĒMUMIEM	
UN	 DOMES	 SĒŽU	 PROTO
KOLIEM”

1.3.	Izteikt	107.–110.	punktu	
šādā	redakcijā:

“107.	Domes	lēmumi,	domes	
sēžu	protokoli	ir	publiski	pieeja
mi	Amatas	novada	domē,	“Aus
mas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	
novads,	 LV4101	 un	 tīmekļa	
vietnē	www.amatasnovads.lv.	

108.	Ar	pašvaldības	saistoša
jiem	 noteikumiem	 var	 iepazī
ties	 pašvaldības	 tīmekļa	 vietnē	
www.amatasnovads.lv,	 kā	 arī	

Amatas	 novada	 domē,	 “Aus
mas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	
novads,	 LV4101	 un	 Amatas,	
Skujenes,	Zaubes,	Nītaures	pa
gasta	pārvaldēs.	

109.	Ikvienai	personai	 ir	tie
sības	 iepazīties	 ar	 domes	 pie
ņemtajiem	 lēmumiem	 un	 do
mes	sēžu	protokoliem,	izņemot	
informāciju,	 kura	 nav	 izpauža
ma	 normatīvajos	 aktos	 noteik
tajos	gadījumos.	

110.	Ja	informācijas	kopums,	
ko	vēlas	saņemt	pieprasītājs,	ie
tver	ierobežotas	pieejamības	in
formāciju,	 pašvaldība	 izsniedz	
tikai	to	šādas	informācijas	daļu,	
kas	ir	vispārpieejama.	Personai,	
lūdzot	 ierobežotas	 pieejamī
bas	 informāciju,	 ir	 pienākums	
pamatot	 informācijas	 iegūša
nas	nepieciešamību	un	norādīt	
mērķi,	 kādam	 tā	 tiks	 izmanto
ta.”

2.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	
spēkā	 nākamajā	 dienā	 pēc	 to	
parakstīšanas.

Domes	priekšsēdētāja
E.	Eglīte

Stājās	 spēkā	 2020.	 gada	
23. oktobrī

savināšanai;
•	 par	 nekustamā	 īpašuma	

“Meža	 Skujiņas”,	 kadastra	 Nr.	
42780100164,	 izsoles	 rezultātu	
apstiprināšanu;

•	 par	 pašvaldības	 nekusta
mā	īpašuma	“Vītoli”6,	Nītaure,	
Nītaures	 pagasts,	 Amatas	 no
vads,	atsavināšanas	procesa	pa
beigšanu;

•	 par	 atļaujas	 izsniegšanu	
lauksaimniecībā	 izmantojamās	
zemes	 ierīkošanai	mežā	 nekus
tamajā	īpašumā	„Maksturnieki”;

•	 par	lēmuma	“Par	līdzdalību	
atmežošanas	 procesā	 nekusta
majā	īpašumā		[..]”	atcelšanu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā	īpašuma	[..]	sadalīšanu;

•	 par	Amatas	pagasta	nekus
tamā	 īpašuma	 [..]	 zemes	 vienī
bas	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	
sadalīšanu;

•	 par	Amatas	pagasta	nekus
tamā	īpašuma	[..]	sadalīšanu	un	
nosaukuma		apstiprināšanu;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 ne
kustamā	īpašuma	[..]	sadalīšanu	
un	nosaukuma		apstiprināšanu;

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta	 apstiprināšanu	 Amatas	 pa
gasta	nekustamā	īpašuma	„Ven
či”	sadalīšanai;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta	 „Silkalnu	 mežs”,	 Skujenes	
pagastā,	Amatas	novadā	apstip
rināšanu;

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta	apstiprināšanu	Zaubes	pagas
ta	 nekustamā	 īpašuma	 „Meža	

Eva Koljera,
Āraišu ezerpils un tūrisma nodaļas vadītāja 

17.	oktobrī	Drabešu	pagasta	tautas	namā	notika	arheologu	Zig
rīdas	un	Jāņa	Apala	vārdā	nosauktās	prēmijas	“Apalu	prēmija”	kon
kursa	laureātu	svinīgā	pasniegšanas	ceremonija.	Šī	jau	ir	trešā	reize,	
kad	balva	tiek	pasniegta.	To	dibinājis	“Araišu	ezerpils	fonds”	sadar
bībā	ar	Amatas	novada	pašvaldību.

2020. gada konkursa laureāti
“Apalu	prēmija”	par	vēsturiskā	mantojuma	un	cilvēku	dzīves	iz

pēti	novados	–	Dacei Tabūnei.	Cēsu	Vēstures	un	mākslas	muze
ja	galveno	krājuma	glabātāju	Daci	Tabūni	Zigrīdas	un	Jāņa	Apalu	
prēmijai	šajā	kategorijā	pieteikusi	muzeja	vadītāja	Kristīne	Skrīvere.	
Daces	Tabūnes	profesionālā	darbība	vairāku	gadu	desmitu	garumā	
Cēsu	vēstures	un	mākslas	muzejā	bijusi	cieši	saistīta	ar	Latvijas	vēs
turiskā	mantojuma	apzināšanu	un	izpēti,	arheoloģiju,	Latvijas	kul
tūras	mantojuma	 saglabāšanu	 un	 popularizēšanu.	Daces	 veikums	
saistās	ar	plašu	tēmu	loku,	kuras	vieno	Cēsu	apkārtnes	personu	un	
norišu	izpēte	un	popularizēšana,	kas	nozīmīgas	visas	Latvijas	mē
rogā.	Amatas	novads	lepojas	ar	vairākkārtēju	sadarbību	ar	Daci	Ta
būni,	tajā	skaitā	arī	Āraišu	ezerpils	Arheoloģiskā	parka	jaunās	eks
pozīcijas	sadaļas	par	arheologu	Jāni	Apalu	izpēti.		

“Apalu	 prēmija”	 vēstures	 skolotājiem	 par	 ieguldījumu	 skolēnu	
izglītošanā	–	Ivetai Vilciņai.	Skujenes	pamatskolas	skolotāju	Ivetu	
Vilciņu	Zigrīdas	un	Jāņa	Apalu	prēmijai		pieteikusi	Skujenes	pamat
skolas	direktore	Anda	Lukstiņa.	 Skolotāja	 savā	darbā	 rosina	 inte
resi		par	vēsturi	dažādos	veidos	–	gan	izzinot	pašu	dzimtas	vēsturi	
caur	vēsturisko	notikumu	prizmu,	gan	organizējot	nodarbības	ār
pus	 skolas	dažādos	muzejos	un	vēsturisko	notikumu	vietās.	 Iveta	
Vilciņa	ne	tikai	mudina	bērnus	vairāk	redzēt	un	zināt,	bet	arī	pati	
papildina	savas	zināšanas,	dalās	ceļojumu,	kultūras	un	iepazīto	vēs
turisko	vietu	iespaidos	ar	skolēniem	un	kolēģiem.		Amatas	novads	
lepojas,	 ka	 Ivetas	 Vilciņas	 skolēni	 regulāri	 iepazīst	 gan	 Skujenes	
krāmu	un	senlietu	muzeju,	gan	Āraišu	ezerpils	Arheoloģisko	parku,	
bieži	kopā	ar	saviem	starptautisku	projektu	partneriem.		

	“Apalu	prēmija”	par	pētījumiem	arheoloģijā	un	viduslaiku	vēs
turē	–	Baibai Dumpei.	Latvijas	Nacionālā	vēstures	muzeja	Arheo
loģijas	departamenta	pētnieci	Baibu	Dumpi	Zigrīdas	un	Jāņa	Apala	
prēmijai	pieteikusi	kolēģe	LNVM	Arheoloģijas	departamenta	gal
venā	krājuma	glabātāja	Alise	Gunnarssone.	

Turpinājums 3. lpp.

Apbalvoti 2020. gada 
“Apalu prēmijas” konkursa 
laureāti

Akmeņkalns”	sadalīšanai;
•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro

jekta	 apstiprināšanu	 Drabešu	
pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	
sadalīšanai;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta	 apstiprināšanu	 Drabešu	
pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	
sadalīšanai;

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta	 apstiprināšanu	 Nītaures	 pa
gasta	nekustamā	īpašuma	“Pļav
sēļi”	sadalīšanai;

•	 par	 Amatas	 pagasta	 ne
kustamā	 īpašuma	 [..]	 lietošanas	
mērķu	noteikšanu;

•	 par	nekustamā	īpašuma	lie
tošanas	 mērķa	 maiņu	 Nītaures	
pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	
zemes	vienībā	[..];

•	 par	Amatas	pagasta	nekus
tamā	 īpašuma	 [..]	 nosaukuma		
maiņu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā	 īpašuma	 [..]	 nosauku
ma	un	adreses	maiņu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā	 īpašuma	 [..]	 nosauku
ma	un	adreses	maiņu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā	 īpašuma	 [..]	 adreses	
apstiprināšanu;

•	 par	 zemes	 nomas	 līgumu	
apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	Amatas	
pamatskolas	nolikuma	apstipri
nāšanu.

Nākamā	 domes	 sēde	 –	
25.11.2020.	plkst.	15.30	

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Guntars Pīpkalējs,
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Amatas	novada	pašvaldība	2020.	gada	vasarā	 iesniedza	
Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālas	 attīstības	 ministrijā	 in
vestīciju	projekta	pieteikumu	ekonomisko	un	sociālo	seku	
mazināšanai	un	novēršanai	 saistībā	ar	Covid19	 izplatību.	
Ministru	 kabinets	 ir	 atbalstījis	 pašvaldības	 ieceri,	 par	 ko	
pieņemts	atbilstošs	Ministru	kabineta	lēmums.	Šajā	investī
ciju	projektā	paredzēts:

1)	atjaunot	Zvārtas	ielas	segumu	posmā	no	ciema	centra	
līdz	 valsts	 reģionālajam	 autoceļam	 P14	 Umurga–Cēsis–
Līvi,	Līvi,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads;

2)	atjaunot	Kalna	 ielas	 segumu	posmā	no	Zvārtas	 ielas	
līdz	 valsts	 vietējam	 autoceļam	 V291	 Cēsis–Kārļi–Ieriķi,	
Līvi,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads;	

3)	izbūvēt	gājēju	ceļu	gar	Zvārtas	ielu	posmā	no	Zvārtas	
ielas	un	Putru	ielas	krustojuma	līdz	Zvārtas	ielas	un	Krasta	
ielas	krustojumam	Līvos,	Drabešu	pagastā,	Amatas	novadā;

Ministru	kabineta	noteikumi	par	atbalstu	pašvaldību	in
vestīciju	 projektiem	Covid19	 seku	mazināšanai	 reģionos	
paredz,	ka	liela	daļa	no	darbiem	ir	jāveic	jau	2020. gadā,	tā
dēļ	Amatas	novada	pašvaldība	 ir	 veikusi	 iepirkumu	un	 tā	
rezultātā	noslēgusi	būvdarbu	līgumu	ar	SIA	“Limbažu	ceļi”.

Plānots,	 ka	 2020.  gada	 rudenī	 iespēju	 robežās	 sāksies	
būvdarbi,	 tādēļ	aicinām	iedzīvotājus	būt	saprotošiem	pret	
īslaicīgiem	ierobežojumiem	un	satiksmes	organizācijas	 iz
maiņām.

Veicot	būvdarbus	un	uzlabojot	ielu	segumu,	Līvu	ciemā	
kompleksi	ar	velo	celiņa	izbūvi	tiks	veidota	infrastruktūra,	
kas	uzlabos	satiksmes	drošību	un	veicinās	videi	draudzīgu	
pārvietošanās	veidu,	sekmējot	arī	iedzīvotāju	mobilitāti	un	
teritorijas	turpmāku	attīstību.

Jautājumu	 gadījumā	 aicinām	 sazināties	 ar	 Komunālās	
saimniecības	nodaļas	vadītāju	Guntaru	Pīpkalēju	pa	tālruni	
25639507	vai	epastu	guntars.pipkalejs@amatasnovads.lv

Valda Miķelsone, 
Pasaules lielākās mācību stundas 
skolotāja

Šoruden	vienlaikus	vairāk	nekā	
simts	 pasaules	 valstīs	 norisinājās	
akcija	 “Pasaules	 lielākā	 mācību	
stunda”,	 aicinot	 ikvienu	 padomāt	
par	 to,	 kādu	 vēlamies	 redzēt	 pa
sauli	 pēc	pandēmijas.	Akciju	Lat
vijā	 organizēja	 UNESCO	 Latvijas	
Nacionālā	 komisija	 un	 aicināja	
skolas	 tajā	 piedalīties.	 Skujenes	
pamatskola	 piedalās	 UNESCO	
asociēto	skolu	projektā	un	šajā	ak
cijā	piedalījās	otro	reizi.

Pasaules	 lielākā	mācību	stunda	
lika	iedomāties	pandē	miju	kā	por
tālu	 no	 vecās	 pasaules	 uz	 jauno,	
kuru	 šķērsojot,	 varam	 izvēlēties,	
ko	likt	mūsu	ceļasomā.	Vai	tie	būs	
nešķirotu	 atkritumu	 kalni,	 piedū
motas	 debesis,	 piesārņots	 ūdens,	
vai	 varbūt	 vēlamies	 jauno	 pasauli	
veidot	 ilgtspējīgāku	 un	 dabai	 un	
cilvēkiem	draudzīgāku?

Skujenes	pamatskolas	1.–9. kla
ses	 skolēniem	šī	bija	pārdomu	un	
radošuma	stunda,	kas	sākās	ar	sa
vas	domas	formulējumu	par	laiku,	
kopš	 pasauli	 un	 Latviju	 skārusi	
Covid19	pandēmija.	Kāds	tad	bija	
šis	 viens	 vārds?	 Vīruss, nedrošī-
ba, haoss, klusums, ierobežojumi, 
straume, stulbums, vienmērība, 
distancēšanās, garlaicība, slikts, 
traks, neko,	bet	kāds	bija	vienkārši	
uzzīmējis	bēdīgu	sejiņu.

Skolēni	 noskatījās	 video	 ar	
Arundhati	 Rojas	 (Arundhati Roy)	
dzejoļa	 fragmentu	 “Pandēmija	
ir	 portāls”,	 bet	 darba	 lapās	 bija	 šī	

Eva Koljera,
Āraišu ezerpils un tūrisma nodaļas vadītāja

22.	 oktobrī	 norisinājās	 Eiropas	 kultūras	 tūrisma	
tīkla	 2020.  gada	 apbalvošanas	 ceremonija	 jeb	ECTN 
European Cultural Tourism Network Awards.	Āraišu	
ezerpils	Arheoloģiskā	parka	jaunais	projekts	“Ezerpils	
ar	 jauno	aizsargbūvi	un	 apmeklētāju	 centrs	 ar	 jauno	
pastāvīgo	ekspozīciju”	tika	nominēts	kategorijā	“Jūras,	
piekrastes	un	ūdens	mantojums”	(Maritime, Coastal 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centra jaunā ekspozīcija ECTN awards finālā!

and Aquatic Heritage)	un	ieguva	3. vietu,	ar	ko	lepo
jamies!

Pateicamies	ECTN Awards organizatoriem	un	vi
siem,	kas	projektu	realizēja.

Ekspozīcijā	ikvienam	ir	iespēja	aplūkot	izrakumos	
atrastos	oriģinālpriekšmetus,	kā	arī	ieraudzīt	ne	tikai	
retas	 un	 unikālas	 liecības	 par	 ezerpili,	 bet	 arī	 iepa
zīties	 ar	 arheologa	 Jāņa	Apala	 aizraujošo	 dzīves	 un	
ezerpils	pētniecības	stāstu.

fragmenta	tulkojums	latviešu	valo
dā.	To	lasījām	kopīgi,	 lai	 iekļautos	
laikā	 un	 skolēni	 varētu	 padomāt,	
kuras	 vietas	 dzejolī	 viņiem	 šķiet	
īpašas.	Lūk,	daži	izceltie	fragmenti:	
Lai arī kā būtu, koronavīruss ir 
licis visvarenajiem krist ceļos un 
pasaulei apstāties kā nekas cits 
iepriekš.
Un šī briesmīgā izmisuma vidū 
tas dod mums iespēju pārdomāt 
pastardienas mašīnu, ko esam 
paši sev uzbūvējuši.
Vēsturiski pandēmijas ir 
piespiedušas cilvēkus saraut saites 
ar pagātni un iedomāties jaunu 
pasauli.
Būt gataviem iedomāties citu 
pasauli un par to cīnīties…

Sekoja	darbs	pie	ANO	ilgtspējī
gas	attīstības	mērķiem.	Skolēniem	
bija	jāizvērtē,	kuri	no	tiem	viņiem	
palīdzētu	 iztēloties	 pasauli	 pēc	
Covid19.	Vairums	izvēlējās	1.,	2.,	
11,	 13.	 un	 14.	mērķi,	 kuri	 paredz	
izskaust	nabadzību,	badu,	padarīt	
apdzīvotās	 vietas	 iekļaujošas	 un	
ilgtspējīgas,	 cīnīties	 pret	 klimata	
pārmaiņām,	saglabājot	okeānus	un	
jūras.	 Pasauli	 pēc	Covid19	 bērni	
vēlētos	 draudzīgāku,	 saprotošāku,	
labāku	un	drošāku,	planētai	drau
dzīgu,	taisnīgu.

Uzņēmējiem	un	valdībai	aktuāli	
būtu	domāt	par	ekopolitiku,	nešķi
rot	cilvēkus,	pieņemt	viņus	tādus,	
kādi	 tie	 ir.	Daži	 skolēni	 domā,	 ka	
uzņēmēji	un	valdība	jau	dara	visu,	
kā	vajag.

Interesantas	 ir	 skolēnu	 domas	
par	vārdiem	“pastardienas	mašīna,	

ko	esam	uzbūvējuši”.	Viņu	skaidro
jumi:	

…neizbēgamas	 iznīcības	 un	
beigu	laiks;	

…pagātnes	 lietas,	 ko	 esam	 iz
darījuši,	 tagad	 laiks	 ir	 pārdomāt,	
kāpēc	un	kā	mēs	to	varētu	uzlabot;	

…es	nezinu,	kas	ir	pastardiena,	
un	tas	izklausās	interesanti;

	…ka	vīruss	 ir	uztaisīts	 labora
torijās;	

…tas	nozīmē,	ka	viss	pazūd...
Nodarbības	 turpinājumā	 sko

lēniem	 bija	 jāizveido	 saraksts,	 ko	
viņi	ņemtu	līdzi	čemodānā,	dodo
ties	cauri	portālam	–	cauri	vārtiem	
no	vienas	pasaules	uz	nākamo	(kā
das	emocijas,	materiālās	vērtības).	
Protams,	 pārtika,	 higiēnas	 lietas	
un	veļa,	drēbes,	apavi,	mācību	pie
derumi,	 telefoni,	planšetes	un	ka
beļi,	 bet	 līdzi	 tiks	ņemta	arī	 elek
trība,	 labākie	 būvētāji,	 inženieri,	
ķīmiķi,	skolotāji,	draugi	un	Latvija.	
No	īpašībām	sarakstos	tika	iekļau
ta	 sapratne,	 laipnība,	 taisnīgums,	
patiesība,	 uzticamība,	 domāšana,	
gudrība,	prieks,	smaids,	laime,	iz
glītība,	veselība,	zināšanas.	

Čemodānu	noformējums	ne	vi	
siem	 sakrita	 ar	 sarakstā	 minēto.	
Izveidojās	burvīgas	kolāžas	ar	visu,	
ko	varēja	izgriezt	no	žur	nā	liem.	

Kamēr	 skolēni	 “kārtoja”	 ceļa
somas	pārejai	uz	nākamo	pasauli,	
skanēja	skaņdarbs	no	Haidna	ora
torijas	“Pasaules	radīšana”	(1798.).	
un	Pasaules	 lielākās	mācību	stun
das	 beigās	 katrs	 savu	 ceļasomu	
nolika	pie	jaunās	pasaules	vārtiem,	
izveidojot	izstādi.

Pasaules lielākā mācību stunda 
Skujenes pamatskolā

Līvu ciemā īstenos projektus 
satiksmes drošības uzlabošanai

Turpinājums no 2. lpp.
Keramiķe	un	keramikas	pētniece	Baiba	Dumpe	izveido

jusi	savu	arheoloģiskās	keramikas	pētniecības	skolu.	Viņas	
pētījumu	lokā	ir	vairākas	tēmas	–	seno	trauku	apdedzināša
nas	metode	ugunskurā,	pirmo	podnieku	krāšņu	konstruk
cijas,	trauku	rūdīšana,	māla	trauku	masas	sastāvs,	kerami
kas	 apdares	un	 rotāšanas	metodes,	 trauku	 formu	un	 stilu	
attīstība	no	pašiem	pirmajiem	 traukiem	Latvijā	 līdz	 etno
grāfiskai	keramikai.	Baibas	Dumpes	darbībā	apvienojas	zi
nātniska	pieeja	jebkuram	izpētes	procesam,	teoriju	un	zinā
šanu	pārbaude	praktiskos	eksperimentos,	komunikācija	par	
iegūtajām	 zināšanām,	 tā	 veicinot	 izpratni	 un	 interesi	 par	
Latvijas	 senāko	mantojumu	 iespējami	plašākā	 lokā.	Ama
tas	novads	lepojas	un	pateicas	gan	par	Baibas	Dumpes	ie
guldījumu	Āraišu	ezerpils	krāšņu	rekonstrukcijā	un	dzelzs	
laikmeta	 trauku	 izgatavošanā	 Latvijas	 Nacionālā	 vēstures	
muzeja	darbības	laikā,	gan	par	seno	trauku	apdedzināšanas	
demonstrācijām	 un	 dalību	 citos	 pasākumos	Arheoloģiskā	
parka	darbības	laikā	Amatas	novada	pārvaldībā.		

Katrs	konkursa	laureāts	balvā	saņēma	Eero	Rasas	veidotu	
statueti	un	naudas	balvu	300 eiro	vērtībā.

“Apalu	prēmijas”	pamatā	ir	ideja	par	iegūto	zināšanu	no
došanu	 sabiedrībai,	 tāpēc	 balvu	 pasniegšanas	 ceremonija	
tika	savienota	ar	semināru	“Pagātnes	mantojums	–	liecības,	
kas	 iedvesmo	mūsdienās”.	Lektori	debatēja	par	mūsdienās	
aktuālu	tēmu	–	kā	kultūras	mantojums	ietekmē	ekonomiku	
un	ko	saprotam	ar	radošo	ekonomiku.

Ar	zināšanām	seminārā	dalījās	Latvijas	Republikas	kul
tūras	 ministrijas	 Kultūrpolitikas	 departamenta	 Radošo	
industriju	 nodaļas	 vecākā	 referente	 Ina	 Ločmele,	 Latvijas	
Kultūras	akadēmijas	maģistra	programmas	“Radošās	indus
trijas	un	izaugsmes	menedžments”	direktore	Ieva	Zemīte;	
Kok	amatniecības	 muzeja	 un	 Vienkoču	 parka	 izveidotājs	
Rihards	 Vidzickis,	 arhitekts,	 biedrības	 “Cēsu	mantojums”	
pārstāvis,	starptautiskās	konferences	“Koka	dienas”	organi
zators	Ervīns	Krauklis.

Pasākumu	tiešraidē	varēja	vērot	Āraišu	ezerpils	arheolo
ģiskā	parka	Facebook	profilā,	kas	tur	apskatāms	joprojām.

Apbalvoti 2020. gada 
“Apalu prēmijas” konkursa 
laureāti

Māra Sproģe,
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Vidzemes plānošanas reģionā

Pārgājienu	 ceļotāji	 atrodas	 cie
šā	saskarē	ar	apvidu,	pa	kuru	ceļo,	
tādēļ	viņiem	īpaši	svarīga	ir	sajūta	
“esmu	šeit	gaidīts,	mani	šeit	sapra
tīs”.	Daudzviet	pasaulē,	kur	pārgā
jieni	 ir	 populāri,	 tiek	 izmantotas	
uzlīmes	 vai	 zīmes	 “Gājējam	drau
dzīgs”	 (Hiker-friendly).	 Turpmāk	
šāda	zīme	būs	arī	visā	Baltijā	–	Lat
vijā,	Lietuvā	un	Igaunijā.	Vidzemes	
plānošanas	reģions	arī	tiek	pārstā
vēts	zīmes	piešķiršanas	komisijā.

Ko	nozīmē	“Gājējam	draudzīgs”	
zīme	ceļotājiem	un	tūrisma	pakal
pojumu	sniedzējiem?

Pēc	“Gājējam	draudzīgs	“	zīmes	
ceļotāji	var	pazīt	tūrisma	pakalpo
jumu	 sniedzējus	 Baltijas	 valstīs,	
kuri	 saprot	 un	 respektē	 kājāmgā
jēju	vajadzības,	piedāvā	viņiem	bū

tiskus	un	nepieciešamus	pakalpo
jumus	–	informāciju	par	maršrutu,	
dzeramo	ūdeni,	pirmās	palīdzības	
aptieciņu,	 elektroierīču	 uzlādi,	
iespēju	 izmazgāt	 un	 izžāvēt	 drē
bes	un	citu	personīgo	ekipējumu,	
WiFi	savienojumu	un	citus.

Lai	palīdzētu	 tūrisma	pakalpo
jumu	 sniedzējiem	 izveidot	 gājē
jiem	draudzīgus	pakalpojumus,	 ir	
izstrādāti	 zīmes	 “Gājējam	 drau
dzīgs”	 kritēriji,	 kuru	 veidošanā	
tika	 iesaistītas	 organizācijas	 ar	
vērā	ņemamu	pieredzi	 aktīvās	 at
pūtas	un	pārgājienu	rīkošanā.	

Turpinājums 4. lpp.

Pirmie 10 Vidzemes tūrisma uzņēmēji saņem jauno 
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Amatas novadā 
mūžībā aizgājuši

Sveicam Amatas novada jubilārus!
Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Skujenes pagastā
Ella	Lielupe

(09.04.1928.–08.10.2020.)
Maija	Strange

(19.05.1937.–03.11.2020.)

Nītaures pagastā
Zinaida	Garnovska

(06.01.1936.–27.10.2020.)
Artūrs	Naumčiks

(16.04.1990.–06.10.2020.)

Ieva Dreibante, 
Amatas novada projekta koordinatore

Ņemot	 vērā	 noteiktos	 pasākumus	 Covid19	 infekcijas	 iz
platības	 ierobežošanai	 valstī,	 ir	 izmaiņas	 veselības	 vingrošanas		
nodarbību	 norisē.	 Uz	 nenoteiktu	 laiku	 pārtrauktas	 klātienes	
nodarbības	iekštelpās.	Taču	nodarbības	turpina	notikt	tiešsais
tē	Nītaures,	 Ieriķu	un	“Ausmas”	grupām.	Aicinām	pievienoties	
dalībniekus	no	citām	grupām,	kā	arī	jaunus	dalībniekus	sev	pie
mērotā	 laikā	tiešsaistē	kādai	no	šīm	grupām,	 ja	 ir	 tāda	 iespēja.	
Tiešsaistes	 saiti	 nodarbībām	meklējiet	mājaslaps	www.amatas
novads.lv	sadaļā	“Pasākumu	kalendārs”.	Drīzumā	tiešsaistes	no
darbības	plāno	uzsākt	arī	Zaubes	grupas	pasniedzēja.	Informāci
jai	sekojiet	mājas	lapā	www.amatasnovads.lv.	Līvos	vin	grošanas	
nodarbības	turpina	notikt	ārā.	Katrā	var	piedalīties	ne	vairāk	kā	
10	cilvēku.	Tādēļ,	ja	kādam	ir	interese	pievienoties,	iepriekš	jā
piesakās	pie	pasniedzējas	Zigrīdas	Liepiņas,	tālr.	26410865.

NOVEMBRIS
17., 24. novembrī	veselības	vingrošanas	nodarbība	Ieriķos.	

Notiek	 tiešsaistē no plkst. 18.00 līdz 19.30.	Nodarbību	vada	
fizioterapeite	Dace	Lūkina.	

17., 25. novembrī veselības	 vingrošanas	 nodarbība	 ANP	
“Ausmas”.	Notiek	tiešsaistē	no plkst. 18.00 līdz 19.00.	Nodar
bību	vada	fizioterapeite	Elīna	Ogliņa.

19., 26. novembrī	 veselības	 vingrošanas	 nodarbība	 Līvos.	
Notiek	ārā	no plkst. 14.00 līdz 15.00.	Dalībai	iepriekš jāpiesa-
kās pie	pasniedzējas	Zigrīdas	Liepiņas,	tālr.	26410865.

25. novembrī	veselības	vingrošanas	nodarbība	Nītaurē.	No
tiek	tiešsaistē	no plkst. 18.00 līdz 19.30.	Nodarbību	vada	fizio
terapeite	Dace	Lūkina.	

DECEMBRIS
1., 8., 15. decembrī	veselī	bas	vingrošanas	nodarbība	Ieri ķos.	

Notiek	tiešsaistē	no plkst. 18.00 līdz 19.30.	Nodarbību	vada	fi
zioterapeite	Dace	Lūkina.	

2., 9., 16. decembrī veselības	 vingrošanas	 nodarbība	 ANP 
“Ausmas”.	Notiek	tiešsaistē	no plkst. 18.00 līdz 19.00.	Nodar
bību	vada	fizioterapeite	Elīna	Ogliņa

2., 9., 16. decembrī veselības	 vingrošanas	 nodarbība	 Nī-
taurē.	Notiek	tiešsaistē	no plkst. 18.00 līdz 19.30.	Nodarbību	
vada	fizioterapeite	Dace	Lūkina.	

3., 10., 17. decembrī	Veselības	vingrošanas	nodarbība	Līvos.	
Notiek	ārā no plkst. 14.00 līdz 15.00.	Dalībai	iepriekš jāpiesa-
kās		pie	pasniedzējas	Zigrīdas	Liepiņas,	tālr.	26410865.

*Pasākumi	notiek	bez	maksas,	 tiek	 īstenoti	ESF	projekta	nr.	
9.2.4.2/16/I/007	 ietvaros.	Uz	nodarbībām	aicināts	 ikviens	 inte
resents.	

Plašāka	informācija	par	pasākumiem	www.amatasnovads.lv.

Veselības vingrošanas 
nodarbības tiešsaistē

Turpinājums no 3. lpp.

Šo	 zīmi	 var	 saņemt	 jebkurš	
pakalpojumu	 sniedzējs	 Latvijā,	
kas	 vēlas	 piedāvāt	 pārgājienu	
ceļotājiem	nepieciešamos	pakal
pojumus,	 –	 ne	 tikai	 naktsmīt
nes,	bet	 arī	kafejnīcas,	krodziņi	
un	 restorāni,	 tūrisma	 informā
cijas	 centri,	 degvielas	 uzpildes	
stacijas,	veikali	u.tml.	Zīme	nav	
piesaistīta	kādai	konkrētai	 takai	
vai	maršrutam.

Pārgājienu	 ceļotāji	 un	 uz

ņēmēji	 ar	 “Gājējiem	 draudzīgs	
zīmi”	 un	 kritērijiem	 var	 iepa
zīties	 Mežtakas	 tīmekļa	 vietnē:	
https://baltictrails.eu/lv/forest/
marketing

22.	 oktobrī	 notika	 pirmā	 zī
mes	“Gājējam	draudzīgs”	komi
sijas	sēde	Latvijā,	kura	tika	orga
nizēta	projektā	„Garās	distances	
pārrobežu	 pārgājienu	 maršruts	
„Mežtaka””.

Tika	 pieņemts	 lēmums	 zīmi	
piešķirt	18	tūrisma	pakalpojumu	
sniedzējiem,	 kuri	 atbilda	 zīmes	

kritērijiem.	 10	 no	 tiem	 atrodas	
Vidzemē:	 kempings	 “Apaļkalns”,	
viesnīca	“Zeit”,	viesnīca un res-
torāns “Kārļamuiža”, slēpoša-
nas un atpūtas parks “Ozol-
kalns”,	 naktsmītne	 “Caunītes”,	
atpūtas	 bāze	 “Baiļi”,	 Brenguļu	
alus	 sēta,	 viesu	 nams	 “Berger
villa”,	brīvdienu	māja	 “Jaunvosi”,	
brīvdienu	māja	“Ezerlīči”.

Aicinām	 pārgājienu	 cienītā
jus	vēl	šajā	rudenī	baudīt	aktīvas	
brīvdienas	 gan	 “Mežtakā”,	 gan	
citos	 pārgājienu	 maršrutos	 un	

pašiem	 pārliecināties	 par	 “Gā
jējiem	 draudzīgs”	 objektu	 vies
mīlību!	 Ja	 zināt	 kādu	 gājējiem	
draudzīgu	 vietu,	 rosiniet	 viņus	
pieteikties	zīmes	saņemšanai!

Maršruts	no	Rīgas	 līdz	 Igau
nijas	 robežai	 ir	 pilnībā	 nomar
ķēts!	Plāno	savu	gājienu	mezta-
ka.lv!	

Šī	 informācija	 atspoguļo	 au
tora	 viedokli.	 Programmas	 va
došā	 iestāde	 neatbild	 par	 tajā	
ietvertās	informācijas	iespējamo	
izmantošanu.
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