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4.
augustā

Zaļumballe Skujenē. Spēlē grupa “Galaktika”
Skujenes strādē (lietus gadījumā tautas namā) plkst. 22.00
Ieeja 5 EUR

5. 
augustā

Koncerts “Nakts serenādes” 
Guntars Ruņģis (balss, ģitāra), Jānis Ruņģis (ģitāra)
Zaubes ev. lut. baznīcā plkst. 12.00.   Ieeja par ziedojumiem.

11.
augustā

Latvijas simtgades zaļumballe 
Āraišu pilsdrupās plkst. 21.00
Ieeja: Amatas novadā reģistrētiem iedzīvotājiem bez maksas; citiem 
apmeklētājiem 5 EUR; studentiem un pensionāriem 3 EUR
(Vairāk par pasākumu lasiet 7. lpp.)

17.
augustā

“Klausies Gauju” klusuma pārgājiens 
Elkas kalnā plkst. 18.00
Programmā: klusuma gājiens, vēlāk muzicēs Tīna Šipkēvica. Ieeja bez maksas

20.
augustā

Atvērto durvju diena. Muzicē Arlita, Tomass un Dina
Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst. 18.00

25.
augustā

Dāliju svētki
Amatas pagasta “Intos” (t. 26464162). Ieeja par ziedojumiem

14. 
septembrī

Konference “Amatas pagasta mājas no senatnes līdz mūsdienām”
Melānijas Vanagas muzejā plkst. 13.00
(Vairāk par pasākumu lasiet 7. lpp.)

Latvijas simtgades
zaļumballe

Āraišos 
11. augustā
Lasiet 7. lpp.!

ZAUBES SAVVAĻAS KULINĀRAIS FESTIVĀLS PULCĒJIS VAIRĀK 
NEKĀ 1500 APMEKLĒTĀJU
Eva Staltmane,
Tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls ir 
aizvadīts ar plašu programmu, saulainu 
dienu, priecīgiem cilvēkiem, dažām jau
nām, bet labi aizmirstām bērnības gar
šām, ar pavāru veikumu, skaistām tortēm 
un garšu medībām, radošām darbnīcām 
un skaistu mūziku.

Festivāls notika trešo gadu pēc kārtas, 
pulcējot vairāk nekā 1500 apmeklētājus. 
Ar katru gadu festivāls kļūst arvien pla
šāks piedāvājumā – palielinās aktivitāšu, 
dalībnieku un apmeklētāju skaits.

Šogad tika organizētas pavāru sacensī
bas, kurās piedalījās arī pavāri no kaimiņu 
valstīm – pasniedzēji no Lietuvas pilsētas 
Alītas tehnikuma, kuri sagatavo pavārus, 
un Polijas Suvalku restorāna “Roz marīns”. 
No Latvijas piedalījās novadnieki – brā
ļi Oskars un Gvido Freiborni no Sigul
das restorāna “Garšas frekvence”, kuri 
ar saknēm ir Nītaurē, un Vineta Cipe ar 
Tomu Zalaku no Āraišu vējdzirnavām. 
Pavāriem bija jāpagatavo Amatas ūdeņos 
augusi forele ar Skujenes puses saimniecī
bā “Gusts Apinis” ievāktu kvinoju. Katra 
komanda varēja izvēlēties, kādu termiski 
neapstrādātu piedevu gatavot, maksimāli 
izmantojot savvaļas garšas. Galveno balvu 
saņēma Āraišu komanda par izcilu rabar
beru lapās gatavotu maltīti. Žūriju vadīja 
Dzintars Kristovskis, “Anna Hotel” resto
rāna šefpavārs. Par dāvanām pateicamies 
alus darītājiem “Brūvē pats”, “Sidrabjērs”, 
“Veselības laboratorija” un citiem.

Festivālā notika jau iemīļotais konkurss 
“Labākā lauku torte 2018”, kur 1. vietu ie
guva Nītaures kafejnīcas “Runčuks” saim
niece Margita Mazkalniņa. Pēc žūrijas 
teiktā viņas torte visprecīzāk atbildusi 

konkursa nolikumam par lauku torti. Žū
riju vadīja Andrievs Jansons no slavenās 
“Raunas dārzs” eklernīcas. Paldies jāsaka 
konkursa lielajiem atbalstītājiem “Dan
Sukker”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Rūdolfa 
biezenīši” un “Anna Hotel”. 

Pirmo reizi festivālā notika arī  maz
sālīto gurķīšu konkurss un kartupeļu 
mizošanas sacensības, kurās savu meis
tarību parādīt varēja ikviens interesents. 
Kartupeļu mizošanas un rīvēšanas sacen
sības izvērtās gana spraigas un azartiskas. 
Sacensību rezutātā “Lustīgo meistaru” 
šefpavārs cepa kartupeļu pankūkas. Nī
taures tautas koris priecēja skatītājus ar 
īpašu festivāla tematikai sagatavotu hu
moristisku programmu. Uzstājās arī Zau
bes līnijdeju un zumbas dejotājas, kā arī 
deju grupa no Rīgas “Savanna”. 

Muižas parkā skatītāji varēja baudīt 
profesionālu mākslinieku sniegumu – 

Edgara Raginska “Balto vilku trio” kon
certprogrammu bērniem un Nila Īles 
grupas “Kanisaifa” jaudīgo sniegumu, 
pateicoties AS “Latvijas Valsts meži” un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam. 
Šajā zonā notika arī kulinārās darbnī cas – 
ūdenskliņgeru, melleņu klimpu gatavo
šana, sviesta kulšana, alus darīšana, lek
cija par veselīgu uzturu un aukstās  zupas 
gatavošana. Bija iespēja uzzināt par stipro 
dzērienu un sidra pagatavošanu. Katrs va
rēja uztaisīt savu tējas mandalu. 

Konkursa “Labākā lauku torte 2018” dalībnieces. Foto: Andris Eglītis

Restorāna “Rozmarīns” pavāri no Suvalkiem. Foto: Normunds Kažoks

Radošajās darbnīcās varēja gan izvei
dot savu sapņu ķērāju, gan rotas no da
bas materiāliem, vērot, kā bungas tiek 
apvilktas ar zvēru ādām, darboties ar rit
ma instrumentiem no dabas materiāliem, 
redzēt, kā top abras, un pašiem izveidot 
kādu nieciņu no māla.

Pie bagātīgām medījumu platēm, med
nieku gulašzupas un izsalavētās Zaubes 
zivju zupas, ko sarūpēja Zaubes mednie
ku un makšķernieku biedrība, varēja tikt, 
piedaloties spēlē “Garšas medības”.

 Ar bērniem pastaigās devās Sesīļu 
poniji, kā arī bija iespēja vizināties zirga 
ratos. Aktīvās atpūtas cienītāji baudīja 
dienu uz SUP dēļiem un vizinājās Rupuču 
laivās, šāva ar lokiem. Vakara noslēgumā 
jaukā parka atmosfērā grupa “Sestā jū
dze” spēlēja zaļļumballi. 

Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā 
darbojās kulinārā tūrisma ceļa “Livonijas 
garša” apakšzīmola “Taste HansEATica” 
uzņēmēji, kuri tirgojās Garšu tirgū, pie
dalījās pavāru konkursā un demonstrēja 
savas prasmes muižas parka teritorijā.

Turpinājums 3. lpp.
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Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

2018.  gads ir spraigs un 
notikumiem pārbagāts – 
Latvijai 100, Dziesmu un deju 
svētki, pasākumi, pasākumi un 
notikumi. Pāri visam, saprotams, 
bažas par laiku – te sauss, te 
karsts – spilgta šī gada vasara. 

Amatas novadā notikumu, 
projektu un dažādu aktivitāšu 
ir papilnam. Tomēr vēlētos 
uzsvērt domes lēmumus, kuri 
būtiski ietekmē domes budžetu 
un atvieglos iedzīvotāju tēriņus 
pirmajām nepieciešamībām.

Par brīvpusdienām. Ama
tas novada izglītības iestādēs  – 
Amatas pamatskolā, Nītaures 
vidusskolā, Skujenes pamatsko
lā, Drabešu Jaunajā pamatsko
lā  – visi skolēni un 5–6 gadus 
vecie pirmsskolas izglītības ies
tāžu audzēkņi saņem brīvpus
dienas bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas. Brīvpusdienu ap
maksu 1.–4. kla sei nodrošina 
valsts budžets, 5.–12.  klasei un 
bērnudārziem  – pašvaldības 
budžets. Bezmaksas ēdināšana 
(brokastis, pusdienas, launags, 
vakariņas) pienākas ar Sociālās 
nodaļas lēmumu:

•	 trūcīgo	un	maznodrošinā
to ģimeņu bērniem;

•	 bērniem	ar	invaliditāti;
•	 bērniem	 no	 audžuģime

nēm, aizbildniecībā esošiem;
•	 daudzbērnu	 ģimeņu	 bēr

niem. 
Bezmaksas ēdināšana pie

nākas Amatas novada izglītības 
iestādes apmeklējošiem skolē
niem un audzēkņiem pirmssko
las izglītības iestādēs. 

Profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņiem, vidusskolēniem no 
10. līdz 12. klasei, kuri mācās ār
pus Amatas novada, bezmaksas 
ēdināšana pienākas ar Sociālās 
nodaļas lēmumu:

•	 trūcīgo	un	maznodrošinā
to ģimeņu bērniem;

•	 bērniem	ar	invaliditāti;
•	 bērniem	 no	 audžu	ģi

menēm, aizbildniecībā esošiem;
•	 daudzbērnu	 ģimeņu	 bēr

niem.
Apmaksu veic pakalpojumu 

sniedzējam. 
Par projektiem. Pašvaldības, 

tai skaitā Amatas novads, bieži 
neizprot jautājumus par to, kā 
valstī notiek Eiropas Savienības 
(ES) piešķirtā finansējuma pie
saiste, sadale un izlietojums. 
Atkal un atkal tiek novilcināta 
Ministru kabineta noteikumu 
izstrāde un izsludināšana, kas ir 
starta šāviens ES finansējumam 
katrā ministrijā  – pēdējā brīdī 
tiek izdoti gandrīz visi noteiku
mi, atveras ES fondi un mēs dzī
vojam labi, bet tautsaimniecībai 
nestabilitāte, bezdarbs un cilvē
ku aizbraukšana. 

Amatas novada pašvaldī
ba uzsākusi jau vairāku lielu 

Informējam ka Amatas novada pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos  īres maksas apmērs  no 
1.11.2018. gada ir šāds:

 
DOMES SĒDES PROTOKOLS
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14.§
Par dzīvojamo telpu īres maksas un apsaimniekošanas aprēķināšanas kārtību Amatas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā, kā arī pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām, 
dzīvokļiem un telpām

1. Apstiprināt Amatas novadā pašvaldības dzīvojamo telpu klasifikāciju: 
1.1. „labiekārtota dzīvojamā telpa” ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamat

pakalpojumiem – centrālā siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija; 
1.2. „dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām” ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem 

pamatpakalpojumiem  individuālā apkure, ūdens apgāde un kanalizācija; 
1.3. „dzīvojamā telpa bez ērtībām” ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamat

pakalpojumiem  individuālā apkure. 
2. Noteikt, ka šā lēmuma 1. punktā minētajā īres maksā ietvertās dzīvojamās telpas lietošanas maksas 

apmērs ir šāds: 
2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,08 EUR/m² mēnesī;
2.2 dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,06 EUR/m² mēnesī;
2.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,04 EUR/m² mēnesī.

3. Šī lēmuma 1. punktā noteiktā īres maksas aprēķināšanas metodika piemērojama un šī lēmuma 
3. punktā noteiktā īres maksa stājas spēkā ar 1.11.2018.

ES fondu finansējumu apguvi 
infrastruktūras attīstībā – to
starp jāmin Āraišu Ezerpils ap
meklētāju centra būvniecība, 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
Līvu ēkas energoefektivitātes 
paaugstinā šana, Ieriķu ciema 
uzņēmēj darbības veicināšana 
ar paš valdības Lielās ielas un 
Cecīļu ielas sakārtošanu. Spā
res ciematā jāuzsāk deinstitu
cionalizācijas projekts, veidojot 
atbalsta pasākumus un dzīves 
un darba vietas iedzīvotājiem ar 
finansiāliem un garīga rakstura 
traucējumiem. 

Turpinās arī darbi 
programmā  lauku ceļu grants 
segumu sa kārtošanai Zaubes 
pagastā posmā Zaube–Galiņi. 
Šajā projektu grupā pašvaldībai 
nauda vēl ir plānota apmēram 
5–6 km ceļa; šobrīd notiek ceļu 
atkārtota izvērtēšana Skujenes 
un Nītaures pagastā. 

Skujenes pagasta pārval
des ēkā notiek Viedā ciemata 
projekta realizācija – telpu re
monts un datortehnikas iegāde. 
Šī projekta realizācija ļauj  uzņē
mējiem un visiem iedzīvotājiem 
daudz ātrāk izmantot jaunās 
tehnoloģijas produkcijas pārdo
šanā, mārketinga izstrādē, epa
raksta apgūšanā un vēl daudzos 
citos svarīgos jautājumos. 

Labi izdevies projekts vides 
aizsardzības jautājumos – tas 
apstiprināts un jau sākta izpil
de Zaubes muižas parka un 
Zaubes ozola izpētei un lab
iekārtošanai un Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāna iz
strāde. Šie abi projekti ļaus nā
kotnē vēl vairāk daudzināt šos 
unikālos dabas objektus gan tū
rismā, gan citās aktivitātēs. 

Ilgstoši un ar sarežģījumiem, 
bet Spāres meža parks top  – 
norit jau noslēguma fāze: stādī
jumu pabeigšana, informācijas 
plākšņu izveide un uzstādīšana 
un, jauno mācību gadu uzsākot, 
Spāres skolas audzēkņi, vecā
ki un viesi varēs priecāties par 
iespēju apmeklēt Spāres meža 
parku. 

Par pašvaldības finanšu re
sursiem uzsākta Drabešu ciema 
attīrīšanas iekārtu izbūve – šis 
ir ļoti ilgi atlikts darbs, tādēļ vēl 
jo vairāk nepieciešams, lai Ārai
šu ezerā turpinātu ieplūst attīrīti 
kanalizācijas ūdeņi.

Pašvaldības domei un dar
biniekiem analizējot dzīvojamo 
māju apsaimniekošanā pa
veikto, nācās secināt  – izdarīts 
ir nepietiekami, trūkst speciā
listu un arī zināšanu, lai ieka
sēto apsaimniekošanas maksu 
izlietotu kvalitatīvi, efektīvi un 
atbilstoši likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju pri
vatizāciju” 50.  pantam. Amatas 
novada dome pieņēma lēmu
mu slēgt deleģēšanas līgumu ar 
SIA “SDzP” – tautā saukta par 
Cēsu dzīvokļu pārvaldi (vadītājs 
Ģirts Beikmanis) par pašvaldī

bai valdījumā esošo daļu un tām 
piederošo palīgēku un piesaistī
to zemes gabalu pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu. Pašvaldība 
deleģē sabiedrību, bet sabiedrī
ba apņemas pārvaldīt īpašumus 
Amatas pagasta un Drabešu 
pagasta daudzīvokļu ēkās. Ap
saimniekošanas maksa paliek 
līdzšinējā – 0,28 eiro par m2. Lī
guma praktiskā darbība jāuzsāk 
septembrī. 

Pārmaiņas domes darbā ienes 
arī izmaiņas darbiniekiem  – ar 
31.  jūliju darba attiecības iz
beidza Amatas pamatskolas 
direktors Indars Upīts. Tika 
izsludināts jauna direktora at
lases konkurss – pieteicās divi 
pretendenti. Konkursa komisija 
ieteica Amatas pamatskolas 
direktora amatā apstiprināt 
Valdi Nītiņu. Deputāti 25.  jū
lija sēdē vienbalsīgi atbalstīja 
Nītiņa kandidatūru, viņš savus 
darba pienākumus sāka pildīt ar 
2018. gada 31. jūliju. 

Drabešu Jaunā pamatskola 
uzņem apgriezienus  – ar šo 
mācību gadu Līvu ēkā darbosies 
tikai pirmsskolas grupas, kurās 
jau pieteikušies līdz 100 bēr
niem. Tikko izremontētajā un 
teicami iekārtotajā Drabešu ēkā 
mācīsies pamatskolas skolēni – 
šī ir vienīgā skola tuvējā teritorijā 
(šoreiz arī Cēsis ietverot), kas 
pievilcīgi izremontēta pēc jaunās 
kompetenču izglītības prasībām. 
Interesanti un nepieciešami šajos 
laikos. Aicinām vecākus rūpīgi 
iepazīties ar Drabešu Jaunās 
pamatskolas piedāvājumu un to 
izvērtēt. 

Lai nodrošinātu labāku pie
kļuvi, tiks atvērts jauns sabied
riskā transporta maršruts: 
Cēsis–Meijermuiža–Būvmūr
nieki–Līvi–Drabeši–Amata–
Rencēni–Ģikši–Spāre–Meltu
ri–Drabeši–Līvi–Cēsis. CATA 
autobuss kursēs no rīta un pēc
pusdienā. Esošie skolēnu pārva
dājumi tiks nodrošināti.

Domes sēdē 25.  jūlijā mainī
jās deputātu sastāvs  – deputā
ta pilnvaras pirms termiņa pēc 
personīga iesnieguma izbeidza 
Indars Upīts, viņa vietā depu
tāta pilnvaras tika apstipri
nātas Vitai Krūmiņai (pārstāv 
Nacionālo apvienību “Visu 
LatvijaiTēvzemei un Brīvībai/
LNNK”), Zaubes pamatskolas 
direktorei.

Grūti iet ar apgais mojuma 
projektu sagatavošanu Nītau
res centrā – vēlmju saskaņošana 
ar AS “Latvijas Valsts ceļi” īpašu
mā esošajām tranzītielām prasa 
laiku. Apgaismojuma ievilkšana 
tiks sadalīta kārtās, un pirma
jiem stabiem jātop jau šajā gadā.

Strādājot pie veloceliņu tīkla 
izveides, pirmajam jātop Līvu 
ciematā. Priecājamies, ka pro
jekta “Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Cēsu pilsētā un 
tai piekļaujošā teritorijā” 3. kār
tā Agras ciematā ievilkta kana
lizācijas sistēma – iedzīvotāji 
to novērtē un jau lielākā daļa ir 
noslēguši līgumus un laikus sa
maksā par ūdens un kanalizāci
jas pakal pojumiem. 

Ik dienas saņemu pārmetu
mus par pašvaldības un valsts 
grants autoceļu slikto stāvokli. 

Par novadā notiekošo
Ilgstošais sausums neapšaubāmi 
ietekmē ceļu kvalitāti, neļaujot 
veikt uzturēšanas darbus – grei
derēšanu. Katra no sūdzībām 
tiek izvērtēta, bet bieži nākas 
pieņemt lēmumu, ka šobrīd nav 
iespējams neko darīt. 

Ir priekšlikumi aizliegt braukt 
smagsvara transportam, kam 
pretī stājas mežinieku kokap
strādes gateri un grants vedēji. 
Kāds ir kompromiss? Vai, izvir
zot vienu jautājumu, paskatā
mies uz šo jautājumu kopumā?

Katru gadu pašvaldība saņem 
arvien detalizētāku informāciju 
par uzņēmēju nomaksātajiem 
nodokļiem, to varam analizēt 
gan pagastu, gan katra uzņēmu
ma griezumā. Nav dienas, kad 
nedzirdu teikumu, kas sākas ar 
vārdiem “es kā nodokļu maksā
tājs…” Un tad tā informācija par 
nomaksātajiem nodokļiem un 
esošajiem nodokļiem iedzīvotā
ju nodrošināšanai nesakrīt. Ēnu 
ekonomika arī pie mums pastāv. 
Ir nozares, kurās pat ievērojami 
liela. Nemeklēju attaisnojumus 
vēl daudziem Amatas novada 
nepaveiktajiem darbiem, bet 
nebaidos par šo tēmu uzsākt dis
kusijas. Amatas novada domes 
darbinieki ir dažādu vecumu, ar 
dažādu pieredzi un kvalifikāciju 
veikt savus darba uzdevumus, 
bet visi kopā strādājam, cik spē
jam. 

Lai saulaina vasara, bagātīgas 
dārza vagas un priecīgi cilvēki 
blakus!

Par Amatas novada pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvokļu īres maksu
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Arlita Laine Dombrovska

Svētdienas pašā dienvidū, spī
tējot karstumam, Āraišu vējdzir
navu pļavās un pakājēs reizē ar 
karstuma viļņiem plūda arī cil
vēku jūras. Atjaunoto vējdzirna
vu spārniem griežoties, vējdzir
navu saime jau 15.  reizi pulcēja 
maizes mīļotājus no malu ma
lām, lai visi kopā godinātu grau
dus, maizi, tās cepējus, dzirnavu 
vēju un pļavas. 

Jau gadiem ierastā un visiem 
pazīstamā Kukulīša taka, saimes 

galds un tirdziņš, kā arī pavisam 
nebijušas gardēžu tūrisma ceļa 
"Livonijas garša"/“Taste HansE
ATica” meistarklases, kur četrās 
darbnīcās godināja jauno rudzu 
maizi – tas viss padarīja Maizes 
dienu par piedzīvojumu ikvie
nam. Darbnī cu dalībnieki un 
svētku ciemiņi jaunizveidotajā 
māla krāsnī ce pa rudzu maizi, 
veidoja miežu plāceņus, gata
voja gardu maizes desertu un 
mēģināja izdibināt, kā izbrūvēt 
brandvīnu no rudzu graudiem.

Cilvēki karstumu izdzīvoja 
kā nu kurš – daži meklēja ķirša 
koka paēnu, kur tverties un 
notiesāt tikko cepto karašiņu 
vai slietenī saņemto pankūku ar 
ērkšķogu ievārījuma aci viducī, 
citi slēpās zem salmu cepuru 
jumtiem, bet izturīgākie lēca 
dančus, līdz taisnā ceļā devās uz 

Maizes diena jau 15. reizi

Maizes meistari. Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Turpinājums no 1. lpp.

Pārsteidzošs savvaļas garšu 
baudījums  gaidīja  “Lejasezera 
garšu svētku – deviņkārtu mie
lastā”, kur ēdienus  gatavoja pa
vārmeistari no Amatas novada 
un tūrisma ceļa “Livonijas gar
ša” restorāniem: “Anna Hotel”, 
“Jonathan’s Restaurant”, Kār
ļamuižas restorāns, kafejnīca 
“Pie dzirnakmeņa”, saimniecība 
“Gusts Apinis”, “Veselības labo

Foto: Andris Eglītis

ratorija”, līdzdarbojoties viesu 
namam “Laimes ligzda”, Zau
bes mednieku un makšķernieku 
biedrībai kā arī vietējām toršu 
un maizes cepējām. 

Katras kārtas gatavotājs 
stāstot prezentēja savu ēdienu. 
Ieņēmumi no vakariņām tiks 
novirzīti simtgadīgo Zaubes 
dižkoku sakopšanai un parka 
teritorijas iekārtošanai, atspo
guļojot vietas vēstures un dabas 
vērtības.

ZAUBES SAVVAĻAS KULINĀRAIS FESTIVĀLS PULCĒJIS 
VAIRĀK NEKĀ 1500 APMEKLĒTĀJU

dīķi, kur nopeldējās vai, sēžot 
uz saulē uzkarsušās koka laipas, 
izmērcēja nodejotās kājas līdz 
ceļgaliem ūdenī. 

Dienas laikā bija nobaudāmi 
meistarklasēs tapušie gardumi 
un dzērieni, kā arī līdz pat 
iepriekšējās dienas saulrietam 
dzirnavu mājās ceptās ābolu 

plātsmaizes un pīlādžu kraukšķi, 
tomēr Maizes diena bija ne 
vien mēlei tīkamu garšu pilna, 
bet pāri visam garšīgu emociju 
pārbagāta. 

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Grupa “Kanisaifa”. Foto: Andris Eglītis

Festivāla teritorijā darbojās 
ZAOO vides iniciatīvas “100 
darbi Latvijai” vēstneši. Atbil
dot uz viktorīnas jautājumiem, 
dalībnieki piedalījās loterijā, 
kur balvā gaidīja Tallink jūras 
ceļojums uz Stokholmu četrām 
personām. Priecājamies, ka iz
lozes rezultātā balva nonāca 
zaubēniešu rokās. 

Festivāls kopumā bija izde
vies, arī laika apstākļi bija sau
dzīgi, esam ieguvuši vērtīgu 

Arlita Laine Dombrovska

Novada pagastos izvietotās 
kartona urnas, kurās ik vienam 
iedzīvotājam bija iespēja atstāt 
savu viedokli par to, kuram šo
gad jāsaņem Amatas novada 
lepnuma balva, piepildījušās. 
Nu jau visas aizpildītās anke
tas apkopotas un noskaidrots 
maršruts, pa kuru jau augustā 
sākt doties apskatīt sakoptākās, 
skaistākās viensētas un saliedē
tākās daudzdzīvokļu mājas, lai 
atrastu šī gada novada lepnu
ma balvas ieguvējus. Anketās 
saņemto rezultātu izvērtēša
na noris divās kārtās. Pirmajā 
konkursa kārtā, kas noritēs līdz 
15.  augustam, pagastu pārval
žu darbinieki dosies iepazīties 
ar sakoptākajām viensētām un 
saliedētākajām daudzdzīvokļu 
mājām savos pagastos. Izvērtē
šanas otrajā kārtā, kas ilgs līdz 
15. oktobrim, novada pašvaldī
bas darbinieki brauks ciemos 
pie tiem cilvēkiem un mājām, 
kas pagastu pārvaldēs būs iz
vēlētas kā labākās, kā arī šajā 
konkursa kārtā tiks izvērtētas 
visas pārējās Amatas novada 
lepnuma nominācijas. 

Vienmēr ar lielu, īstu prieku 
un interesi dodamies ciemos, 
lai redzētu, sajustu un satiktu 
cilvēkus, mājas un paveiktos 
darbus. Uz tikšanos jau 
pavisam drīz!

Amatas 
novada 
lepnuma 
meklējumos

publicitāti novada un Zaubes 
atpazīstamības veicināšanai.

Lielu paldies sakām visiem 
festivāla organizācijā iesaistīta
jiem, jo tik vērienīgus svētkus 
varam sarīkot, tikai kopā liekot 
spēkus un prātus. Vietējo ie
dzīvotāju atbalsts, iesaistīšanās 
un ieinteresētība ir tās vārdos 
neaprakstāmās vērtības, kas ie
dvesmo darboties tālāk un vei
cina vietas attīstību. Uz sadarbī
bu arī turpmāk!
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ciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai ne
laimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

•	ekspluatēt	mežā,	purvos	vai	uz	tos	šķērsojošiem	ce
ļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu 
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

•	bez	saskaņošanas	ar	Valsts	meža	dienesta	mežnie
cību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var 
maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

VUGD ATGĀDINA:
Pirms iekurināt ugunskuru, pārliecinieties, vai jūsu 

pašvaldības saistošie noteikumi atļauj kurināt uguns
kuru, vai arī tas ir aizliegts, un par to pienākas bargs 
sods. Vietās, kur atļauts kurināt ugunskurus, jāizvēlas 
tāda vieta, kur tuvumā nav sausa zāle vai koki un viegli 
uzliesmojoši priekšmeti, kas var aizdegties. Ugunskura 
vietu sagatavo, aprokot apkārt zemi vai apliekot akme
ņus, lai tā būtu ierobežota. 

Pirms došanās prom jāatceras, ka ugunskurs ir jā
nodzēš, lai, uzpūšot stiprākam vējam, tas neuzliesmotu 
no jauna. Visērtāk ir paņemt līdzi pudeli ar ūdeni, ko 
uzliet uz ugunskura pirms došanās prom. Nededziniet 
plastmasas izstrādājumus un riepas, jo tie sadegot rada 
indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas 
produktiem.

Ja tomēr notikusi nelaime un nepieciešama ope
ratīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112. Nepaļau
jieties uz to, ka kāds noteikti jau ir izsaucis glābējus, 
piezvaniet arī pats, jo diemžēl VUGD pieredzē ir gadī
jumi, kad izmisīgi tiek gaidīta glābēju palīdzība, bet tas 
ir veltīgi, jo neviens no aculieciniekiem nav piezvanījis 
uz 112.

Līdz 31. augustam notiks SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta 
izlietotā stikla iepakojuma vāk
šanas akcija “Stikllotto”, kuras 
laikā, nogādājot uz EKO lauku
miem vismaz 10 tukšas stikla 
pudeles vai burkas, ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

ZAAO Šķiroto atkritumu sa
vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Lai arī vērojams, ka 
iedzīvotāji kļūst arvien zinošāki 
un savās darbībās videi draudzī
gāki, arvien vairāk iesaistās ie
pakojuma nodošanā pārstrādei, 

tomēr mēs kā uzņēmums ik pa 
laikam domājam, kā vēl vairāk 
stimulēt to, ka iedzīvotāji ne ti
kai zina par laukumiem, kuros 
var nodot iepakojumu pārstrā
dei, bet tos arī apmeklē.  Tāpēc 
vairākas reizes gadā dažādu pār
strādei derīgu materiālu savāk
šanai rīkojam akcijas un dodam 
balvas.”

G. Gailuma uzsver: “Runājot 
par stiklu, statistika liecina, ka 
Latvijā viens cilvēks gadā kopā 
ar produkciju iegādājas aptuveni 
25 kg stikla iepakojuma. 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 
Augšlīgatne,
Dārza iela 8 1519 1519  1519 1519 1216 

Cēsis,
Bērzaines iela 31 1019 1019  1019 1019 1216 

Cēsis,
Lapsu iela 19 817 817 817 817 819 1014

1014
Slēgts no 

1.12–31.03.

Vecpiebalga,
Taurenes pag.,
“Nēķins”

 1418  1418

1018
(10–14 

no 1.11. līdz 
31.03.)

1018
(10–14 

no 1.11. līdz 
31.03.)

1519

Stikla iepakojuma vākšanas akcija “Stikllotto”

Amatas novadam tuvāko EKO laukumu adreses un darba laiki

ZAAO 2017. gadā savāca un 
pārstrādei nodeva 2128 ton
nas šī veida iepakojumu. Stiklu 
var pārstrādāt bezgalīgi, ražo
jot jaunus stikla izstrādājumus. 
Kopā mēs varam taupīt enerģi
ju un rūpēties par dabas tīrību, 
arī saudzēt savu un līdzcilvēku 
veselību, nodrošinot, ka nesa
vainosimies uz saplēsta, nevietā 
izmesta iepakojuma lauskām.”

Akcijā var nodot tikai iz
lietotas, izskalotas pudeles un 
burkas. Tās var būt saplīsušas. 
Pudeles un burkas var būt ar 
etiķetēm un metāla vākiem/kor
ķiem. Akcijā nevar nodot kera
mikas pudeles, spoguļus, vāzes, 
fajansa un porcelāna traukus, 
kosmētikas stikla pudelītes un 
trauciņus, jo tiem ir nepiecie
šams cits pārstrādes process.

Ikdienā ZAAO nodrošina, 
ka iedzīvotājiem 20 EKO lau
kumos, simtos EKO punktu un 
pakalpojuma “Videi draudzīgs 
birojs” ietvaros ir iespēja bez 

maksas nodot ne tikai stikla ie
pakojumu, bet arī papīra, plast
masas un metāla iepakojumu. 
EKO laukumos privātpersonas 
var nodot arī nolietotu sadzīves 
elektrotehniku, sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus, zaļos un 
lielgabarīta atkritumus, būvgru
žus, kā arī kopš šā gada pavasa
ra – apavus.

EKO laukumu darba laiki pie
ejami www.zaao.lv vai zvanot pa 
tālr. 64281250. Akcijas nolikums 
pieejams uzņēmuma mājaslapā 
un pie EKO laukumu pārziņiem.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO 
darbības reģionā.

ZAAO ir pašvaldību uzņē
mums, kas nodrošina atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabā
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, ap
glabāšanu un sabiedrības izglī
tošanas aktivitātes.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Ņemot vērā sauso laiku un ugunsbīstamību mežos, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina 
iedzīvotājus šobrīd neplānot aktivitātes mežos, jo pat nelie
la dzirkstele var izraisīt lielu nelaimi.  

VUGD atgādina, ka šobrīd, kad ir ilgstošs sausums, ie
dzīvotājiem nevajadzētu aizmirst par ugunsdrošību – uz
manīgi apieties ar uguni, lai neizraisītu ugunsgrēkus. 

Gadījumā, ja iedzīvotāji pamana, ka ir izcēlies uguns
grēks, aicinām nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112!

VUGD atgādina, ka mežu ugunsgrēki ir ļoti neprognozē
jami un bīstami – to apliecina arī ugunsgrēks Valdgales pa
gastā. Tādēļ atgādinām iedzīvotājiem netuvoties ugunsgrē
ka vietai un arī neplānot pastaigas vai, piemēram, ogošanu 
un sēņošanu mežos, kur jūtams piedūmojums, kā arī gadī
jumā, ja tas jūtams māju apkārtnē, aizvērt logus un durvis.   

Ja esat ieplānojuši pastaigu vai atpūtu mežā, atcerieties, 
ka Valsts mežu dienests ir izsludinājis ugunsnedrošo perio
du, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir aizliegts:

•	 kurināt	 ugunskurus	 mežā	 un	 purvos,	 izņemot	 īpaši	
ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs 
vietas;

•	 atstāt	 ugunskurus	 bez	 uzraudzības.	 Ugunskura	 vietu	
atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

•	 nomest	mežā,	 purvos	 vai	 uz	 tos	 šķērsojošiem	 ceļiem	
degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus 
priekšmetus;

•	veikt	mežā	un	purvos	spridzināšanas	darbus	un	organi
zēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;

•	medībās	un	šaušanas	nodarbībās	mežā	un	purvos	lietot	
trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša 
un gruzdēt spējīga materiāla;

•	braukt	ar	mehāniskajiem	transportlīdzekļiem	pa	mežu	
un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepie

Ja notikusi nelaime un 
nepieciešama operatīvo 

dienestu palīdzība, 
zvaniet uz 112! 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīdina

Foto: Anda Nordena

http://www.zaao.lv


www.amatasnovads.lv 5

Trīs mācību gadus no 2017. 
līdz 2020. gadam Amatas nova
da Skujenes skola piedalīsies Ei
ropas Savienības finansētā Eras
mus+ programmas starpskolu 
stratēģiskās partnerības projek
tā “21. gs. prasmes – individuāla 
mācīšana un mācīšanās digitālo 
pārmaiņu laikā”. Mācību gada 
laikā skolotāji darbojas, apkopo
jot jau izmantotos un veidojot 
jaunus digitālus mācību līdzek
ļus matemātikas un angļu valo
das apguvei, testējot tos mācību 
procesa laikā, veidojot vienotu 
digitālo mācību resursu krātuvi. 
Kopīgās tikšanās reizēs darba 
grupās tiek izvērtēts padarītais, 
izvirzīti jauni uzdevumi, notiek 
skolotāju tālākizglītība ar mērķi 
paaugstināt pedagogu digitālo 
kompetenci. Vasarās ir ieplāno
tas nedēļu garas starptautiskās 
projekta nometnes “DigiCamp” 
skolēniem, kurās jaunieši ie
gūs jaunas digitālās prasmes, 
pilnveidos sadarbības prasmes, 
lai, atgriežoties skolā, kļūtu par 
palīgiem un konsultantiem gan 
skolēniem, gan skolotājiem IT 
jomā. 

Pirmā “DigiCamp” nometne 
norisinājās jūlijā sākumā Vācijā 
KampLintfortā, netālu no 
Diseldorfas. Tajā piedalījās 30 
skolēni un 12 skolotāji no sešām 
valstīm: Vācijas, Nīderlandes, 
Spānijas, Polijas, Igaunijas un 
Latvijas. 

Nometnes laikā skolēni 
pilnveidoja prasmi mācīties, 
izmantojot digitālos mācību 
līdzekļus. Mācībās tika apgūti 
vizuālās programmēšanas va
lodas pamati, programmēti un 
izdrukāti 3D objekti, izmanto
jot fotogrāfijas un video, veidoti 
digitālie stāsti. Skolēni būvēja, 
programmēja un testēja Lego 
robotus. Skolotājs – nodarbību 

vadītājs bija tikai konsultants. 
Jaunieši darbojās patstāvīgi gan 
individuāli, gan pāros un gru
pās. Izmantojot viedtālruņus, 
planšetes vai portatīvos dato
rus, viņi veica noteiktos uzde
vumus, sadarbojoties risināja 
radušās problēmas, prezentēja 
paveikto. Nometnes laikā bija 
iespēja apmeklēt ReinasVālas 
Lietišķo zinātņu universitāti un 

Mācīties var arī vasarā

iepazīties ar rūpniecības robotu 
konstruēšanu un izmantošanu, 
3D objektu programmēšanu un 
drukāšanas iespējām.

Piecas nometnes dienas tika 
piepildītas ar dažādām nodarbī
bām. IT mācības skolā pēcpus
dienās nomainīja sportiskas ak
tivitātes, ekskursijas. Braucieni 
ar velosipēdiem, boulings, pik
niks ar dziesmām ap ugunsku

ru… Vienu pēcpusdienu pava
dījām Ziemeļdīsburgas ainavu 
parkā – publiski pieejamā pa
mestā rūpniecības kompleksā. 
Tur, pakāpjoties bijušās rūpnī
cas torņos, varēja vērot apkār
tni, bet drosmīgākie ar virvju un 
stiprinājumu palīdzību kāpelēja 
augšup un lejup pa vertikālām 
sienām. Skaists bija arī Disel
dorfas apmeklējums, viesojo
ties ZiemeļreinasVestfālenes 
federālās zemes likumdošanas 
varas mītnē – landtāgā, vērojot 
pilsētu no televīzijas torņa skatu 
laukuma 168 m augstumā.

Pirmais projekta gads ir 
veiksmīgi noslēdzies, bet rude
nī darbs atsāksies ar jauniem 
projekta uzdevumiem gan sko
lēniem, gan pedagogiem. Esam 
gandarīti par paveikto un vēl 
darāmo. Dalība Erasmus+ pro
grammas starpskolu stratēģis
kās partnerības projektā “21. gs 
prasmes – individuāla mācīšana 
un mācīšanās digitālo pārmai
ņu laikā” ir palīgs skolai ceļā uz 
kompetenču pieeju mācībām, 
lai skolēni attīstītu tās prasmes, 
kas ir svarīgas dzīvei 21. gad
simtā.

Erasmus+ projekta 
kontaktpersona Skujenes 

pamatskolā Anda Lukstiņa

Māra Skrinda,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece

Kaut gan vasara ir atpūtas 
laiks, Drabešu Jaunajā pamat
skolā notiek nemitīga rosība. 
Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, atskatāmies uz iepriek

šējā mācību gadā paveikto, 
priecājamies par veiksmīgi no
kārtoto akreditāciju. Ieguldītais 
darbs mums ir stabils pamats 
turpmākajam darbam, lai vir
zītos tālāk pa mūsu kopīgi no
sprausto attīstības ceļu un soli 
pa solim turpinātu sasniegt ko
pīgi izvirzītos mērķus.

Ir beidzies ilgi gaidītais sko
las telpu remonts, kuru katru 
dienu sagaidīsim arī jaunās mē
beles, lai beidzot varētu iekār
tot mājīgas telpas, kas ikvienu 
rosinās apgūt jaunas zināša
nas. Mēs katru dienu savā ceļā 
satiekam dažādus cilvēkus, un 
katrs no viņiem kļūst par mūsu 

LAIME IR LIETU KĀRTĪBĀ
dzīves skolotāju, kaut ko mums 
iemācot un liekot saprast. Arī 
skolēni ir mūsu dzīves skolo
tāji. Katrs bērns ir personība, 
kuru jāprot saskatīt un attīstīt. 
To var izdarīt ikviens skolo
tājs, skolas darbinieks, ģimene, 
vietējās kopienas cilvēki – šie 
ir mūsu atslēgas cilvēki 
kopējā sadarbībā. 
Katrs skolotājs ir 
kā bāka, kas ar 
savu gaismu rā
da ceļu, pa ku
ru iet, un šie 
ceļi ir tikpat da
žādi kā paši sko
lotāji, taču mū 
su prioritāte ir, ejot 
pa dažādiem ceļiem, 
sasniegt visiem vienu mēr
ķi  – izglītotus, zinātkārus, uz 
sadarbību vērstus skolēnus, 
kuri nebaidās no darba, spēj 
uzņemties atbildību un prot 
mācīties, jo mācēt mācīties ir 
visu panākumu atslēga – tieši 
tāpat kā lietu kārtība. Un lietu 
kārtībā ir laime un spēks. 

Esam intervējuši vairā
kus mūsu absolventus un no
skaidrojuši tās vērtības, kas 
ļāvušas viņiem veiksmīgi iegūt 
pamatizglītību mūsu skolā, un 
devušas iespēju kļūt ne tikai 
par izvēlēto profesiju pārstāv

jiem, darba devējiem, bet arī 
par labiem vecākiem, atbildī
giem un uz sadarbību vērstiem 
kolēģiem.  

Pirms jaunā mācību gada uz  
sākšanas mūsu komanda tur
pinās iesākto personības piln 
veides ceļu, apgūstot per  sonī gās 

līderības programmu, 
ko iepriekšējā mā

cību gadā apguva 
arī vecāko klašu 
skolēni. Šogad 
iesākto turpi
nāsim, jau au
gustā piedalo

ties divu dienu 
mācībās, savu

kārt no septembra 
mūsu skolēniem per

sonīgās līderības program
ma būs pieejama interešu iz
glītības piedāvājumā. Noteikti 
saglabāsim arī uzsākto sadar
bību ar Amatu māju, kurā spē
ku smeļas ikviens iedzīvotājs, 
skolēns, vecāki, kopā izzinot 
latviskās vērtības. Mēs esam tik 
stipri, cik stipras ir mūsu sak
nes, un mēs varam uzlēkt tikai 
tik augstu, cik stiprs ir mūsu 
pamats, lai atspertos. Nākama
jā mācību gadā novēlam mūsu 
skolēniem, viņu ģimenēm, sko
lotājiem visstiprāko pamatu, lai 
kopā sasniegtu mūsu mērķus!
  

Ja vēlaties iepazīties 
ar iz re montētajām 

skolas tel pām, 
esat mīļi gaidīti 

atvērto durvju  dienā
20. augustā plkst. 18.00! 

Uz tikšanos!

Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma pie vienas no skaistajām skolas sienām.
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Visi sportot gribētāji 28. jūlijā tika laipni gaidīti Skujenē uz 
tradicionālajiem sporta svētkiem. Galvenās sporta svētku sacen
sības notika pludmales volejbolā un ielu florbolā 3 pret 3, bet 
dienas garumā svētku apmeklētājiem bija iespēja sevi apliecināt 
tādās disciplīnās kā loka šaušana, svaru stieņa spiešana guļus, 
kannu turēšana, florbola metieni un futbola sitieni mērķī, bas
ketbola metieni, riepas mešana u.c. Pašiem mazākajiem svētku 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties jauniešu organizācijas “Nī
taureņi” organizētajās aktivitātēs un ģimenes stafetē, kā arī lēkāt 
pa piepūšamajām atrakcijām. 

Pludmales volejbolā astoņu komandu konkurencē par uz
varētājiem kļuva komanda “Vecpiebalga” (Atvars Vilde/ Ilze 
Trukšāne), 2. vietā “Vietējie” (Aigars Kalniņš/Patriks Pinka)bet 
trešo vietu izcīnīja komanda “Restarts” (Intars Dambis/ Rihards 
Zvejnieks).  

Savukārt par čempioniem florbolā septiņu komandu konku
rencē kļuva komanda “Makleoda meitas” (Uldis Zeile, Kristaps 
Strazds, Ēriks Bauers), otrajā vietā ierindojās komanda “Sēr
mūkši” (Māris Riekstiņš, Alvis Riekstiņš, Edgars Jānis Plēģeris, 
Juta Kārkliņa), bet trešo vietu ieguva komanda “SKG” (Artis Jan
sons, Juris Gūtmanis, Reinis Krūkliņš). 

Visi svētku dalībnieki varēja cienāties ar gardu zupu. Paldies 
visiem dalībniekiem, tiesnešiem, palīgiem par lieliskiem sporta 
svētkiem. Uz tikšanos nākamgad! 

Aizvadīti ikgadējie 
Amatas novada sporta 
svētki Skujenē

 Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Pludmales volejbola čem
pionāts “Amatas kauss” tuvojas 
noslēgumam. 29.  jūlijā Līvos tika 
izspēlēts beidzamais  – 5. –posms 
pirms gaidāmā fināla. 

Rezultāti Atpūtas grupā: 
1.  vieta – “Meitenes zeltenes” 

Pludmales volejbola čempionāts 
tuvojas finiša taisnei

(Laura Slišāne, Andris Dolženko);
2. vieta – “MJ” {Mārtiņš Holsts, 

Jānis Cekuls);
3. vieta – “Gaileņu mērce” (Ilze 

Poļikarpova, Oskars Vitrungs).
Rezultāti Sporta līgā: 
1. vieta – “Janka, Janka rulli tin” 

(Andris Osis, Artūrs Špirka);
2.  vieta – “Gateris” (Vilnis 

Tinuss, Artis Dricka);
3.  vieta – “SK Fono” (Valters 

Šķēle, Jānis Rukmanis).
Lielais superfināls Līvos no

risināsies 19. augustā. Turnīrā 
piedalīsies tikai Sporta līgas 
10 labākās komandas no kop
vērtējuma tabulas. 

Savukārt Atpūtas grupas 
dalībniekiem būs vēl iespēja sevi 
pierādīt Amatas novada sporta 
svētku turnīrā “Līvu kauss 2018”, 
kas norisināsies 25. augustā Līvos. 

No kreisās: Vilnis Tinuss, Artis Dricka, Andris Osis, Artūrs Špirka, Jānis Rukmanis, Valters Šķēle. 
Foto: Ēriks Bauers

Arlita Laine Dombrovska

Par izvēli Amatas pamatskolas direktora amatā apstiprināt 
Valdi Nītiņu domes priekšsēdētāja Elita Eglīte saka: “Valdis ir 
pieredzējis pedagogs ar bagātīgu pieredzi citās sfērās, piemē
ram, uzņēmējdarbībā un finansēs. Tagad, atgriežoties peda
goģijā, viņam ir iespēja apvienot un izmantot visas prasmes, 
lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.” Viņa atzīmē, ka ļoti 
nozīmīga ir Valda Nītiņa prasme vadīt un uzņemties atbildību. 
“Viņa īpašības un pieredze atbilst mērķim Amatas pamatsko
lā, cerot, ka tā izveidosies par Ieriķu ciemata attīstības daļu”, 
stāsta Elita Eglīte, pieminot arī to, ka izglītības sistēmā ienāk 
daudz jaunu cilvēku, bet Amatas pamatskolas jaunajam di
rektoram Valdim ir vairāk pieredzes, kas šoreiz bijis nozīmīgs 
faktors. Ļoti pozitīvi ir tas, ka viņš vēlas Amatas pamatskolā 
saglabāt ekoskolas virzienu, kā arī skolu vēlas veidot kā klasis
ki stipru mācību iestādi, kas Amatas novadam ļauj pārliecino
šāk virzīties sev izvēlēto mērķu virzienā. Elita Eglīte uzsver, ka 
izvēle, kura skola būs labākā saviem bērniem, vairs nav terito
riāls jautājums, bet to nosaka saturs, tāpēc ir svarīgi, lai mūsu 
novadā būtu dažādas izglītības iestādes, ar dažādiem mērķiem 
un to sasniegšanas veidiem, lai katram bērnam un jaunietim 
būtu iespēja mācīties sev vispiemērotākajā izglītības iestādē. 
Amatas pamatskola ar jauniecelto direktoru lieliski iekļausies 
Amatas novada izglītības sistēmā, piedāvājot programmu, kas 
daudziem būs saistoša, interesanta un uzticību radoša.

Papildus pārliecību par izvēli iecelt direktora amatā tie
ši Valdi Nītiņu radījis arī viņa nerimstošais dzīvesprieks un 
spars. Valdis brīvo laiku jau gadiem ilgi pavada dejojot tautas 
dejas, vadot ceļojumus un nodarbojoties ar riteņbraukšanu, 
kas it īpaši sasaucas ar Ieriķu ciema veloceliņa un velokustības 
plāniem.

Pats Valdis, sazvanīts un jautāts par sajūtām, ar kādām gai
da šī mācību gada sākumu, smejas un saka: “Ar satraukumu.” 
Tomēr balsī uzreiz jūtama pārliecība un pozitīvisms par gai
dāmo.

Amatas pamatskolā 
jauns direktors –
Valdis Nītiņš Eva Staltmane,

Amatas novada pašvaldības 
Tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

Vairāki interesenti jau pagu
vuši gan pavasarī, gan arī vasaras 
laikā izmēģināt dažādus velo un 
kājāmgājēju maršrutus, kas ved 
pa kādreizējām dzelzceļa līni
jām jeb, tā sauktajiem “zaļajiem 
dzelzceļiem”. 

Pasākumi tiek rīkoti Igauni
jasLatvijas pārrobežu projekta 
“Zaļais Dzelzceļš” ietvaros. Pro
jekta mērķis ir sakārtot bijušo 
dzelzceļa līniju infrastruktūru 
Vidzemē un Dienvidigaunijā, 
kopumā izveidojot aptuveni 750 
km garu kopīgu velo/kājāmgājēju 
maršrutu, kura lielākā daļa ved pa 
bijušajām dzelzceļa līnijām.

Amatas novads projektā ie
kļaujas ar Ieriķu–Gulbenes biju
šā dzelzceļa posmu, no kā aiziet 
maršruta atzari uz Āraišiem, kas 
tālāk savienojas ar LatEst velo 
maršutu. Atzars no Ieriķu stacijas 
aizies arī uz Ieriķu un Cecīļu da
bas takām. Pagājušajā nedēļā tika 
uzsākti Ieriķu–Gullbenes posma 
marķēšanas darbi. 

Lai gan uz vairākām bijušo 
dzelzceļu līnijām arvien vēl norit 

tīrīšanas darbi, kā arī vēl maršru
ta posmi ir jāmarķē ar norādēm 
un informācijas zīmēm, vairākas 
pašvaldības jau rīko atklāšanas 
pasākumus, kuru laikā ir iespēja 
izmēģināt jaunos “Zaļā dzelzceļa” 
maršrutus.

Piemēram, Alojas un Mazsa
lacas pašvaldības savu pilsētas 
svētku ietvaros, rīkoja iepazīša
nās izbraukumu “zaļā dzelzceļa” 
posmā, kas ved pa kādreizējo 
Rīgas–Rūjienas dzelzceļa stigu. 
Alojā sarīkojums pulcēja daudz 

Sākas velo maršruta “Zaļais dzelzceļš” 
marķēšanas darbi

interesentu, viņu vidū bija arī al
laž aktīvā Alojas senioru velogru
pa. Toties Mazsalacā, Ērenpreisa 
jubilejas parādes braucienā devās 
rekordliels dalībnieku skaits – 
246, no kuriem 39 bija pirmssko
las vecuma bērni. 

Posmu atklāšanas pasākumi 
turpināsies līdz pat rudenim, 
kad ar velo orientēšanos pasā
kumu tiks oficiāli atklāts Amatas 
novadā esošais “Zaļā dzelzceļa” 
posms. 

VTA priekšsēdētājs Raitis Sijāts (no labās) atklāj “Zaļā dzelzceļa”posmu
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Ieva Vanaga, 
grāmatu draugu klubiņa vadītāja,
M. Vanagas mazmeita

 
Oslo un Bergenas latviešu grāmatu klubiņa dalībnieki 

no Norvēģijas šoreiz visai neierasti, mūsu īstajās mājās 
Latvijā, pēc izskanējušajiem Dziesmu un deju svētkiem 
10. jūlijā pulcējās uz sezonas noslēguma tikšanos Melā
nijas Vanagas muzejā. Tikšanās laikā dalībniekiem bija 
iespēja iepazīt muzeju, apskatīt A. Eglīša būvēto Sibīri
jas zemnīcu un noklausīties muzeja vadītājas Ingrīdas 
Lāces aizraujošo stāstījumu par kultūrvēsturnieci un 
rakstnieci Melāniju Vanagu. Pēc iepazīšanās ar rakst
nieci grāmatu klubiņa dalībnieku starpā noritēja spraiga 

un bagātinoša diskusija par izlasīto M. Vanagas grāmatu 
“Veļupes krastā” un  noskatīto V. Kairiša filmu “Melāni
jas hronika”. Diskusijas laikā ar piedzīvoto aizkustinošā 
stāstā dalījās arī viens no grāmatā un filmā pieminēta
jiem Sibīrijas bērniem – cēsnieks Andris Eglītis.

Grāmatu klubiņš Norvēģijas pilsētās Oslo un 
Bergenā darbojas jau vairākus gadus, tajā reizi mēnesī 
pulcējas lasītgribētāji no tuvākas un tālākas apkaimes. 
Pulcēšanās reizēs aizraujošās diskusijās tiek iepazīta 
gan latviešu, gan ārvalstu literatūra un filmas. Tikšanās 
palīdz saglabāt savu kultūru un valodu un kļūt iekšēji 
bagātākiem.

Grāmatu klubiņa dalībnieki no sirds pateicas muzeja 
vadītājai Ingrīdai Lācei par sirdssilto uzņemšanu!

Jolanta Sausiņa
Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja

11. augustā 100 dienas pirms Latvijas 100. dzimša
nas dienas visā Latvijā notiks īstas lauku zaļumballes, 
katrā no vietām piedāvājot atšķirīgas programmas. 

Āraišu pilsdrupās 11. augusta vakarā visi aicināti uz 
jautru un skanīgu Latvijas simtgades zaļumballi kopā ar 
dziedātāju Laimi Rācenāju – viņš dzied gandrīz visu – 
no tautas mūzikas līdz džeza partijām daudzās pasau
les valodās. 

Plkst. 21.00 kopā ar leģendāro estrādes dziedātāju 
Laimi Rācenāju karstasinīgu mūzikas kokteili piedā
vās  jautra mūziķu grupa “Mariachi Baltica” – tas būs 
kaut kas jautrs, mazāk dzirdēts un redzēts, ar pārstei
gumiem no pasaules mūzikas, ar Meksikas sajūtām un 
temperamentu – īsti iederīgu mūsu šajā karstajā vasarā. 

Kas ir mariači? Bez mariači muzikantiem Meksikā 
neiztiek dzimšanas vai vārda dienu svinībās, ballītēs 
ģimenes vai draugu lokā, vai arī – nemuzikālam pielū
dzējam sarīkojot serenādi zem daiļās senjoritas logiem. 
Ar vārdu mariači apzīmē gan tautas muzikantus  – 
dziesminiekus, gan arī viņu atskaņoto repertuāru – el 
son mariachi (mariači dziesmas). 

Plkst. 22.30 balles daļā Laimis Rācenājs uzstāsies 

kopā ar šarmantu latviešu meiteņu muzikālo apvienību 
“Neaizmirstulītes”. Viņi jūs ievedīs pagājušā gadsimta 
otrās puses populārās estrādes un kino mūzikas pa
saulē un arī 30.  gadu Latvijas populāro deju mūzikas 
ritmos. Tas būs kustīgi un lustīgi, mazliet rotaļīgi un 
ļoti kvalitatīvi. 

“Neaizmirstulītes” atdzīvinā jušas latviešu un pasau
les estrādes 60., 70., 80. gadu spilgtākās, bet nepelnīti 
piemirstās komponistu Jāņa Sildega, Ringolda Ores, 
Elgas Īgenbergas, J. Farrar, K. Mann, D. Appell un citu 
dziesmas. Vintage stils apbur ar savu noslēpumu un 
eleganci.

Zaļumballes tradīcija Āraišos ir senāka par izveidoto 
Āraišu arheoloģisko parku, Ļaudis Āraišu ezera kras
tā pulcējušies kopīgām sanākšanām gan Līgo svētkos 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, gan kolhoza “Sarkanais 
karogs” kopā sanākšanas ballēs, gan mūsdienās.

Āraiši (Drabeši) ir bijuši pazīstami ar savām mu
zicēšanas prasmēm daudzu gadu garumā (te ir bijusi 
gan sava džeza banda, gan kapelas, gan vokāli instru
mentālais ansamblis... kā nu kuros gados vajadzējis 
saukties...). Par zaļumballes tradīcijām un sendienu 
apkārtnes muzikantiem būs iespēja iepazīties nelielā 
vēsturisko materiālu apkopojumā. Arī šodien Āraišos 
muzicēšana ir lielā godā – vietējie ļaudis ir izveidojuši 
savu mūzikas apvienību, un arī Drabešu mājas skanī
gā folkloras kopa “Ore” pieskandina tuvākus un tālā
kus apkārtnes pakalnus. Viena no zaļumbaļļu neatņe
mamām tradīcijām ir vakara pastaigas – Āraišos būs 
lampiņu virteņu izgaismotas taciņas, kas vedīs gan uz 
Meitu salu, gan uz ezermalu.

Mēs jūs gaidīsim 11. augustā uz Latvijas simtgades 
zaļumballi Āraišos lai pavadītu neaizmirstamu vakaru 
Āraišu ezera krastā, baudot kvalitatīvu mūziku, izdejo
joties pilsdrupu iekšpagalmā, baudot gardus dzērienus 
un ēdienus, kā arī pastaigājoties pa sendienās tik iemī
ļoto taciņu uz Meitu salu. 

Amatas novadā reģistrētiem iedzīvotājiem ieeja 
zaļumballē ir bez maksas. Pārējiem apmeklētājiem – 
5,00 EUR, studentiem un pensionāriem – 3,00 EUR.

Zaļumballes rīkošanu atbalsta LR Kultūras minis
trija.

Latvijas SIMTGADES ZAĻUMBALLE Āraišu pilsdrupās

Oslo un Bergenas latvieši viesojas 
Melānijas Vanagas muzejā

Laimis Rācenājs

Ingrīda Lāce

20. gs. 60.–80. gados mūs puses māju vēsturi  iz
zināja rakstniece, kultūrvēsturniece Melānija Va
naga, bet 2017. gada vasarā to darīja senioru bied
rība “Dzīvesprieks”.

Par Amatas pagasta māju vēstures izpēti 
runāsim 14.  septembrī plkst.  13.00 Melānijas 
Vanagas muzejā. 

Uzzināsim, kā un kāpēc M.  Vanaga veikusi 
šo darbu. Pasākuma laikā būs redzamas tās 
M.  Vanagas rokraksta grāmatas, kurās visvairāk 
Amatas pagasta māju vēstures materiālu. Māju 
vēstures materiālos daudz lasāma par dzimtām, 
kuras dzīvojušas šeit gadu simtus.  Jāpiebilst, ka 
ne mazums ziņu rokrakstos arī par citām novada 
mājām un cilvēkiem. 

Senioru biedrības “Dzīvesprieks” māju vēstures 
pētnieki stāstīs par sava realizētā projekta”Amatas 
pagasta seniori Latvijas simtgadei” rezultātiem. 

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēstur
nieks Edgars Žīgurs par Amatas pagasta vecsaim
niecību raksturīgākajām iezīmēm un vecsaimniecī
bu tuvumā esošajām kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

Ģikšu bibliotēkas vadītāja Dace Lāce runās par 
Amatas pagasta svētkalniem, pilskalniem un māju 
svētvietām. 

Tiekamies M. Vanagas muzejā! 

Konference 
“Amatas pagasta 

mājas 
no senatnes 

līdz mūsdienām”

PAR PIETEIKŠANOS 
TRANSPORTAM UZ BALLI

ĀRAIŠU PILSDRUPĀS 11. AUGUSTĀ
Visiem novada iedzīvotājiem iespēja pieteikties 

kopīgam transportam nokļūšanai 
uz Latvijas simtgades zaļumballi un no tās, 

zvanot pa tālr.  64127935.

Grupas kopbilde pie M. Vanagas muzeja ēkas.
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Amatas novadā mūžībā aizgājuši

2.
augustā

Nodarbība “Kā atgūt enerģiju un možu garu”. Pasniedzēja – sociālā pedogoģe 
Solvita Pekstiņa
Skujenes Tautas namā plkst. 17.00–18.30

Nodarbība “Veselīga uztura priekšrocības un tā ietekme uz sirds un 
asinsvadu veselību”. Lektors – ārsts terapeits Oskars Ābelītis.
Skujenes Tautas namā plkst. 18.30–20.00

8.
augustā

Nodarbība “Emociju ietekme uz veselību un veselības uzlabošana”. 
Pasniedzēja – sociālā pedogoģe Solvita Pekstiņa
Nītaures kultūras namā plkst. 16.00–18.00

Nodarbība “Mierīgi vecāki – veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem”
Pasniedzēja – sociālā pedogoģe Solvita Pekstiņa
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00–20.00

9.
augustā

Nodarbība “Mierīgi vecāki – veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem”  
Pasniedzēja – sociālā pedogoģe Solvita Pekstiņa
Ieriķu dzirnavās plkst. 18.00–20.00
Dalībniekiem būs iespēja bez maksas apmeklēt Ieriķu dzirnavu parku. Pasākums 
paredzēts ārā.

15.
augustā

Nodarbība “Mierīgi vecāki – veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem”  
Pasniedzēja – sociālā pedogoģe Solvita Pekstiņa
Zaubes kultūras namā plkst. 18:0020:00

16.
augustā

Nodarbība “Mierīgi vecāki – veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem”  
Pasniedzēja – sociālā pedogoģe Solvita Pekstiņa
Skujenes Tautas namā plkst. 18.00–20.00

25.
augustā

Amatas novada sporta un atpūtas svētki Līvos. Sportiskas aktivitātes visas 
dienas garumā. Plašāka informācija www.amatasnovads.lv
Līvi, Līvu ciemata centrs no plkst. 11.00–18.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projektā
nr. 9.2.4.2/16/I/007 un ir 
apmeklējami bez maksas.

Nītaures vidusskola aicina turpināt izglītību 10. klasē!
Cienījamais devītās klases absolvent! Aicinām tevi piebiedroties radošai un aktīvai 

vidusskolēnu saimei. 
Skolā daudzpusīgi darbojas skolēnu līdzpārvalde, notiek interesanti starptautiski 

mācību projekti un karjeras izglītības pasākumi, vērienīgi skolēnu un skolotāju veidoti 
koncerti, kuros ir aicināts iesaistīties katrs skolēns.

Trīs mācību gadu laikā skola ar pašvaldības atbalstu sniedz papildu iespēju katram 
vidusskolēnam   attīstīt dzīves prasmes un uzņēmējdarbības pamatus,  piedāvājot apgūt 
komerczinību kursu  “Esi līderis!”. Pēc kursa pabeigšanas Nītaures vidusskolas absolvents 
kopā ar atestātu par vidējo izglītību saņem arī valsts atzītu profesionālās pilnveides 
apliecību.

2018./2019. mācību gadā vidusskolēnus pēc mācību stundām aicinām piedalīties  
florbola un veselības veicināšanas pulciņos, vokālajā ansamblī un jaunsargos.

Pašvaldības papildu atbalsts vidusskolēniem ir apmaksāta B kategorijas autovadītāju 
apmācība un brīvas pusdienas. Ir ērta bezmaksas satiksme ar visu apkārtējo pagastu 
centriem.

Dokumentus pieņem  skolas lietvedībā. 
Stājoties skolā, jāiesniedz vecāka iesniegums un jāuzrāda  izglītojamā apliecība par 

pamatizglītību, sekmju izraksts, medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). 
Tālr. 29165480, epasts: nitaursk@inbox.lv

Zinību diena  

pirmdiena, 3. septembris

Amatas pamatskolā plkst. 9.00

Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst.  10.00

Nītaures vidusskolā plkst. 9.00

Skujenes pamatskolā plkst. 10.00

Zaubes pamatskolā plkst. 9.00

Spāres internātpamatskolā plkst. 10.00

 
Pirms lēciena ir jāatceras viens:

ne mazāk svarīgs arī ieskrējiens.

Drabešu pagastā
Marta Lilita Āboliņa 

(15.05.1944.–18.07.2018.)
Imants Bernards Blaus

(11.04.1926.–15.06.2018.)
Vera Veronika Eglīte

(28.02.1929.–25.06.2018.)
Irma Anna Ešmite 

(2.07.1926.–18.07.2018.)
Valentīna Jefimova

(26.12.1927.22.06.2018.)
Anna Musorina 

(27.01.1938.–14.07.2018.)
Lidija Skaidrīte Pētersone

(9.10.1926.–8.06.2018.)
Ilgvars Rutkovskis

(18.08.1960.–19.06.2018.)
Rita Ūdre 

(28.04.1935.–7.07.2018.)

… ja esi bijušās Ieriķu pamatskolas 
darbinieks vai absolvents,
aicinām uz tikšanos  
2018. gada 25. augustā plkst. 18.00 
Ieriķos, Lielajā ielā 10.
Paņem groziņu un dalības maksu 3 EUR. 
Tālr. informācijai: 26672585, 29109554

Amatas pagastā
Maija Balode 

(19.09.1931.–26.06.2018.)
Maiga Šleija

(17.11.1931.–12.07.2018.)

Skujenes pagastā
Lauma Immere

(13.06.1937.–14.07.2018.)

Nītaures pagastā
Silvija Grugule 

(8.06.1955.–19.06.2018.)
Lidija Picka

(28.10.1929.–25.06.2018.)

Zaubes pagastā
Anna Sarkane 

(14.01.1936.–07.06.2018.

KAPU SVĒTKI
Zaubes pagastā:  Sila kapos 5. augustā plkst. 14.00
   Vidus kapos 19. augustā plkst. 14.00
   Āžkalna kapos 19. augustā plkst. 16.00

Skujenes pagastā: Skujenes kapos 5. augustā plkst.13.00
     Dievkalpojums plkst. 11.00
   Cieļu kapos 12. augustā plkst. 14.30

Drabešu pagastā: Āraišu Jaunajos kapos 12. augustā plkst. 13.00
   Āraišu Vanagu kapos 12. augustā plkst. 14.00

mailto:nitaursk@inbox.lv
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