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Sveicu jūs Latvijas valsts 
100. dzimšanas dienā!

15.
novembris

Valsts svētku svinīgais pasākums 
Amatas pamatskola, plkst. 16.00

16. 
novembris

Valsts svētku svinības. Skujenes pašdarbnieku 
koncerts, skujeniešu godināšana, svētku kliņģeris. 
”Izgaismosim Skujeni” Senajā pilskalnā, balle ar 
grupu “Kaugurieši’’.
Skujenes Tautas namā plkst. 19.00

17. 
novembris

Valsts svētku koncerts “Es esmu Latvija”. 
Balle ar “Rumbas kvartetu”
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00

18. 
novembris

Valsts svētku svinības un “Amatas novada 
lepnums 2018” apbalvošana. Balle.
Amatas kultūras centrā plkst.16.00
Latvijas simtgadei veltīts svētku dievkalpojums.
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00

20., 22., 23. 
novembris

Latvijas labāko filmu izlase. Ieeja bez maksas.
Skujenes pagasta bibliotēkā plkst. 14.00. 

22.
novembris

Filma Latvijas simtgadei – dokumentalā filma 
“Lustrum’’. Ieeja 1 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00. 

23.
novembris

Amatas novada godināšanas ceremonija 
Drabešu pagastā, atzīmējot Latvijas simtgadi. 
Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst. 16.00. 

24.
novembris

Amatas novada godināšanas ceremonija Amatas 
pagastā, atzīmējot Latvijas simtgadi
Melānijas Vanagas muzejā plkst. 12.00

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību 
speciāliste

28. oktobrī Amatas novada Drabešu pa
gasta  atpūtas vietā “Amatas laivas” norisi
nājās “Zaļā dzelzceļa” velo un kājāmgājēju 
celiņa atklāšanas pasākums. Tā ietvaros 
tika organizēts velobrauciens, nūjošanas 
pārgājiens ar Latvijas nūjošanas balvas ie
skaiti. 

Pasākums pulcēja aptuveni 130 dažāda 
vecuma sportotgribētājus, kuri pārbaudīja 
savus spēkus kādā no velodistancēm, de

Zaļā dzelzceļa atklāšanas 
velobrauciens un nūjošana

18. novembrī 
sagaidīsim 

Latvijas simtgadi 
kopā!

vās nūjošanas pārgājienā, baudot rudenīgi 
skaisto Amatas novada dabu. Noslēgumā 
atpūtas vietā “Amatas laivas” dalībniekus 
sagaidīja silta zupa, iespēja atpūsties pikni
ka vietā, sarunas par piedzīvoto un patīka
ma atmosfēra.

Pasākums tika īstenots Interreg Igauni
jas/Latvijas pārrobežu programmas pro
jektā “Zaļie dzelzceļi” un ESF projektā “Vie
tējās sabiedrības veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu īstenošana 
Amatas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/007). 

Turpinājums 2. lpp.

Latvijas valsts simtgade ir mūsu svētki – šī ir mūsu valsts, un tikai mēs esam un būsim 
tajā saimnieki. Svētku brīdis ir apstāšanās pirms turpinājuma. Skaistos svētku pasākumos 
aicinu pulcēties visos Amatas novada pagastos un skolās, Amatas novada lepnuma balvu 
pasniegšanas ceremonijā 18. novembra pēcpusdienā. Visā pasaulē sadziedāsim Latvijas 
valsts himnu pulksten 21.00. Daudz sirsnīgu un jauku pa sākumu notiks ģimenēs un draugu 
pulkā. Dzimta un vieta veido piederību tautai un zemei. 

Svētkos runājam par Latvijas vēsturi un nākotni. Mūsu novada izcilajai kultūrvēsturniecei, 
rakstniecei Melānijai Vanagai pieder viedie vārdi par Latvijas izveidošanu 1918. gada 
18. novembrī: 

“Vajadzēja pārcilvēcisku ticību savas tautas nemirstībai, lai tādos apstākļos ķertos pie 
savas valsts nodibināšanas, pie tās patstāvības tālākas saglabāšanas un tālākās veidošanas 
nākotnē. Tāda ticība bija. Bija vadītāju darītgriba un tautas devējgriba. 

Katra devēja brīvības sapņos pāri pat visgrūtākajai ikdienai mirdzēja trīs zvaigznes!” 
Šiem vārdiem ir milzīgs svars arī šodien – Latvijas simtgades gadadienā. Lai zināšanas, 

darbi, ticība un mīlestība stiprina mūsu valsti – Latviju! 

Skaistus svētkus vēlot – 
  Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekšsēdētāja 

Foto: Unda Paula Lauberga

Pasākumu kalendāra turpinājums 8. lpp.
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Amatas novada pašvaldības domes sēdē 
2018. gada 24. oktobrī lēma par:

•	 Amatas	 novada	 domes	 saistošo	 noteiku
mu Nr.  10 „Grozījumi Amatas novada domes 
24.01.2018. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ama
tas novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 
apstiprināšanu;

•	 ilgtermiņa	 aizņēmumu	 ERAF	 projekta	
Nr 5.5.1.0/17/ I/004 „Kultūra, vēsture, arhitek
tūra Gaujas un laika lokos” realizācijas nodroši
nāšanai;

•	 Amatas	novada	domes	saistošo	noteikumu	
Nr. 11 “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu;

•	 kārtības	 „Amatas	 novada	 pašvaldības	
mak sas pakalpojumi, ko sniedz Amatas nova
da pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” 
gro zījumiem;

•	 	“Amatas	novada	lepnums	2018”	balvu	sa
ņēmēju apstiprināšanu;

•	 sadarbības	līguma	slēgšanu	ar	valsts	akciju	

Amatas novada pašvaldība 
2018. gada 29. oktobrī ir noslēgusi 
vienošanos par projekta „Energo
efektivitātes paaugstināšana Ama
tas novada pašvaldības ēkā – Dra
bešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā 
pamatskolā)” īstenošanu, kas tiks 
realizēts darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “At
bilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes pa  augstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu iz
mantošanu paš  valdību ēkās” otrās 
projektu iesnie gumu atlases kārtā 
„Energo efektivitātes paaugstināša
na un atjaunojamo energoresursu 
izmantošana ārpus nacionālas no
zīmes attīstības centru pašvaldībās”.

Projektā tiks uzlabota ēkas no
robežojošo konstrukciju siltumno
turība un pārbūvēta siltumapgādes 
infrastruktūras. Lai sasniegtu rādī
tāju par enerģijas daudzumu, kas 
saražots no atjaunojamiem ener
goresursiem, tiks uzstādīta moduļ
veida katlumāja ar granulu apkures 

Jolanta Sausiņa.
Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja

Šī Latvijas simtgades vasara Āraišu arheolo
ģiskajā parkā ir bijusi ļoti darbīga. Ir sperti lieli 
soļi, lai nākamās tūrisma sezonas izskaņā ap
meklētājiem būtu vēlēšanās apciemot Āraišus 
biežāk. 

Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā 
„Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” pavasarī tika uzsākta daudzfunkcionāla 
apmeklētāju centra būvniecība. Novembrī, īsi 
pirms valsts svētkiem, apmeklētāju centrs iegūst 
redzamus ap veidus un tiek svinēti spāru svētki. 

Būvniecības process nav ietekmējis ezerpils 
apmeklētāju skaitu, tas, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir palielinājies par nepilnu tūkstoti. 

Apmeklētāju centrā būs skatāma ekspozīci
ja par ezerpili un tās atklājēju, arheologu Jāni 
Apalu. Jau šobrīd aktīvi noris ekspozīcijas satura 
veidošana. 

Savukārt projektā „Kultūra, vēsture, arhitek
tūra Gaujas un laika lokos” tiek izstrādāts Ārai
šu ezerpils aizsargceltnes tehniskais projekts, 
kurā tiks īstenotas arheologa Jāņa Apala ieceres. 
Notiek materiālu izpēte un tehniskā risināju
ma meklēšana. Princips, pēc kāda tiek gatavots 
projekts, galvenokārt ir pēc iespējas mazāk ie
jaukties kultūras pieminekļa – ezerpils – esošajā 
vizuālajā tēlā, saglābjot objekta unikalitāti, un 
darīt tik, cik zinātniski ir pierādīts, turēties pie 
Jāņa Apala koncepcijas. Tas ir viņa mūža darbs, 
kam ir leģen dāra vērtība. Šī aizsarg celtne papil

Āraišu arheoloģiskā parka 
darbīgā vasara

Noslēgta vienošanās 
ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par 
siltināšanas projekta 
īstenošanu Drabešu 
Jaunās pamatskolas ēkā

katliem. Vienlaikus projekta ie
tvaros tiks veikts arī bērnudārza 
telpu remonts un komunikāciju 
pārbūve. Tas nav tieši saistīts ar 
energoefektivitātes palielināša
nu, bet nepieciešams bērnudār
za telpu pielāgošanai mūsdienu 
prasībām.

Projekta īstenošanas ilgums 
ir 16 mēneši, plānojot, ka ēkas 
siltināšanas pasākumi tiks veikti 
2019. gada vasarā.

Pašvaldība ir izvirzījusi mēr
ķi līdz 2023. gadam, īstenojot 
energoefektivitātes pasākumus 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēkā Drabešu pagasta Līvos, Par
ka ielā  1, samazināt primārās 
enerģijas patēriņu par 149 557 
kWh/gadā.

Projekta iesniegumā iekļau
tās plānotās kopējās izmak
sas ir 825  477,13 EUR, no tām 
projekta attiecināmās izmaksas 
ir 514  409,59 EUR, tai skaitā 
ERAF finansējums 187 000 EUR 
un valsts budžeta līdzfinansē
jums 81 855,43 EUR. 

Domes sēdē 24. oktobrī
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļu;

•	 Skujenes	pagasta	pašvaldības	nekustamā	
īpašuma „Skujiņas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4278 010 0110 sadalīšanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	nekustamā	īpašuma	
[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	
nosaukuma un adreses maiņu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
“Administratīvā ēka” nosaukuma maiņu un ad
reses apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sada
līšanai;

•	 servitūta	ceļa	likvidēšanu	Amatas	pagasta	
nekustamajā īpašumā [..];

•	 zemes	nomas	līguma	apstiprināšanu;
•	 Nītaures	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	

sadalīšanu.
Nākamā domes sēde – 21.11.2018. plkst. 

14.00.

Turpinājums no 1. lpp.

Līdzīgi projekti jau īstenoti vai
rākās Eiropas Savienības valstīs, 
kur bijušie dzelzceļi tiek piemēroti 
tūrismam, dodot iespēju iedzīvo
tājiem radīt un attīstīt īpaši intere
santu un unikālu tūrisma piedāvā
jumu. 

Vidzemes Tūrisma asociāci
ja “Zaļā dzelzceļa” izveides ide
jas smēlusies Eiropas “Zaļo ceļu” 
(Greenways) pieredzē. Tā ir orga
nizācija, kurai divdesmit gadu laikā 
ir izdevies radīt kvalitatīvu, drošu, 
nemotorizētu velo un kājinieku in
frastruktūru pa bijušajām un vairs 
neizmantotām dzelzceļa līnijām. 
Šāds ceļš ir būtisks vietējo iedzī
voju aktīvās atpūtas infrastruktū
ras nodrošināšanai, tas ir ērts un 
saprotams tūristiem, tāpat dod 
iespēju attīstīties mazajai uzņē
mējdarbībai. Eiropā “Zaļos ceļus” 
iemīļojušas visas vecuma grupas, 
bet jo īpaši ģimenes ar bērniem, 
pensionāri un pat cilvēki ar kustību 
traucējumiem.

Savukārt tūrisma nozarē “Zaļie 
ceļi” ir populāri velo un nūjošanas 

Zaļā dzelzceļa atklāšanas 
velobrauciens un nūjošana

dinās brīvdabas ekspozīciju. Kā ir stāstījusi Jāņa 
Apala dzīvesbiedre, arheoloģe Zigrīda Apala – 
ja būtu bijusi finansiāla iespēja, tad Jānis Apals 
to būtu jau paveicis savā dzīvē.

Kā jau iepriekš ir ziņots, 5.  martā Siguldas 
novada pašvaldība kā vadošais projekta part
neris parakstīja vienošanos ar Centrālo finan
šu un līgumu aģentūru par septiņu pašvaldību 
administratīvajās teritorijās esošo deviņu valsts 
nozīmes kultūras mantojuma objektu atjauno
šanu un saglabāšanu.   

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gau
jas un laika lokos” kopējās partneru izmaksas 
plānotas 9  385  265,75 EUR, no tiem Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 
5 634 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansē
jums ir 262 437,47 EUR. 

Projekta partneri: Siguldas, Cēsu, Amatas, 
Valkas, Pārgaujas novada pašvaldības, Valmie
ras pilsētas pašvaldība, Rubenes evaņģēliski 
luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski 
luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa 
evaņģēliski luteriskā draudze.

Visi projekta partneri atrodas uz Baltijas ceļa 
vai tā tiešā tuvumā un īsteno tematiski vieno
tu projekta ideju. Šī projekta mērķis ir stipri
nāt reģiona identitāti un kultūras mantojuma 
pieejamību nozīmīgā dabas teritorijā – Gaujas 
Nacionālajā parkā – un tam tuvumā esošajās 
pašvaldībās.

tūru cienītājiem. Ne bez ie
mesla! Ceļi ir marķēti, ap tiem 
izveidojusies nepieciešamā in
frastruktūra  – atpūtas vietas, 
veikaliņi, ēstuves, naktsmītnes, 
velo noma un serviss. Ieguvēji 
neapšaubāmi ir arī tuvākajā ap
kārtnē esošie tūrisma objekti.  

Amatas posma “Zaļajam 
dzelzceļam” jau nomarķēts sa
vienojums uz Āraišiem un tālāk 
uz Cēsīm, Kārļiem (LatEst velo 
maršruta posmā), kā arī tiks 
veidots atzars uz Ieriķiem. 

Atklātais “Zaļā dzelzceļa” 
posms visu gadu ir izmanto
jams nūjošanai, velo un pārgā
jienu maršrutiem, ziemas sezo
nā – slēpošanai, izbraucieniem 
suņu pajūgos. 

Priecājamies, ka “Zaļais 
dzelzceļš” ir devis impulsu 
mūsu uzņēmējiem. Pirmais 
rezultāts jau bija redzams un 
izmēģināms posma atklāšanas 
pasākumā. Tās ir “Amatas lai
vas”, kur turpmāk bez laivām 
tiks piedāvāta arī velo noma, at
pūtas vieta, pirts un kempings. 

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds
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Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

23. oktobrī, atzīmējot Cēsu 
rotas simtgadi, svinīgā ceremo
nijā topošā pieminekļa pakājē 
Amatas novada Drabešu pa
gastā, Pleskavas šosejas malā 
tika ievietota laika kapsula. 
Pats piemineklis tiks atklāts 
24.  decembrī. Piemineklis vel
tīts 1918. gada 24.  decembrī 
Latvijas Atbrīvošanās kara pir
majai bruņotajai sadursmei 
starp Cēsu (zemessardzes) rotu 
un Sarkano armiju, kas notika 
Drabešu muižas apkārtnē, ap
turot Sarkanās armijas virzību 
uz Rīgu. 

Pirms kapsulas ievietošanas 
Amatas novada domes priekš
sēdētāja Elita Eglīte atzina, ka 
šī ir nozīmīga diena novadā, jo 

Dace Rubene

13. oktobrī aizvadījām spēles 
“Āraišu leģendas” noslēguma 
pasākumu Āraišu arheoloģiskajā 
parkā.

Apmeklētājus pārsteidza un 
priecēja draudzīgie haskiji. Bija 
iespēja piedalīties radošajās 
darbnīcās, kurās no dabas mate
riāliem tika izgatavotas rudenī
gas kompozīcijas.

Pasākuma otrā daļa turpinā
jās Drabešu Jaunajā pamatskolā, 
kur uztura speciālists Andis Brē
manis iepazīstināja ar veselīga 
uztura pamatprincipiem rudenī. 

Noslēgumā baudījām muzikālu 
priekšnesumu.

Pasākumu apmeklēja aptu
veni 400 cilvēki. Bija ieradušies 
arī apmeklētāji no Rīgas. Viņi 
par pasākumu raksta: “Burvīgi 
izbaudījām zelta rudeni. Ar gidu 
izstaigājām Āraišu ezerpili un 
apskatījām arī dzirnavas – ne
maz nezinājām, ka Latvijā ir tik 
skaistas dzirnavas! Bet puikām 
visvairāk patika skriet ar haski
jiem – izskatās, ka viņi atraduši 
jaunu aizraušanos”. Šī ģimene no 
Rīgas apmeklēja arī otru pasāku
mu – “Pa zelta rudeni līdz Gau
jas sākumam”, kurš notika 21. 

Latvijas Brīvības cīņas, Latvi
jas neatkarība ir cieši saistīta ar 
Drabešu pagastu.

Pirms svinīgās ceremonijas 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēkā norisinājās seminārs, kurā 
runāja par tā laika militāri poli
tisko situāciju un šo pirmo cīņu. 
Pasākumā bija klāt bijušais NBS 
komandieris Raimonds Grau
be, Cēsu novada domes priekš
sēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš 
atzina, ka seminārs veltīts ma
ziem jaunatklājumiem Latvijas 
vēsturē. Atvaļinātais pulkvedis 
Pēteris Ziemelis ieskatījās mi
litāri politiskajā situācijā Latvi
jā 1918.  gadā, savukārt Ēvalds 
Krieviņš pastāstīja par Amatas 
novada iedzīvotājiem, kuri vie
ni no pirmajiem pieteikušies 
Cēsu rotā, kā arī atskatījās uz 
šīs pirmās kaujas priekšvēsturi. 

oktobrī Elkas kalnā. Tajā baudī
jām pārsteidzošas un mainīgas 
rudenīgas dabas ainavas. 

Vēlamies pateikties visiem 
dalībniekiem un atbalstītājiem, 
kuri šo pasākumu padarīja tik 
īpašu, spilgtiem iespaidiem ba
gātīgu.

Pasākumu organizēja Ama
tas novada pašvaldība sadarbī
bā ar Cecīļu dabas taku Ieriķos, 
Drabe šu muižas Amatu māju 
KasTe, kamanu suņu sporta 
klubu Dodkepu.lv, Arlitu Laini 
Dombrovsku, Andi Brēmani.

Par spēles turpinājumu infor
mēsim.

Kad pēc saulainās vasaras sā
kusies tumšā rudens sezona un 
kad visi domās un darbos gata
vojamies valsts svētkiem, no
vada bibliotekāres atskatās uz 
paveikto vasaras un rudens mē
nešos un dalās ar informāciju 
par plānotajiem pasākumiem.

Bibliotēkās turpinās lasīšana 
un grāmatu vērtēšana ilggadējā 
projektā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”. Neatlieciet to uz 
pēdējo brīdi! Vērtējumi par in
teresantākajām grāmatām  tiks 
pieņemti līdz nākamā gada sā
kumam. Laba sadarbība biblio
tēkām ir ar bērnudārziem  un 
skolām. Skolotājas mazajiem 
grāmatas lasa priekšā. No 12. 
līdz 17. novembrim visās zie
meļvalstu, arī Latvijas bibliotē
kās notiks ziemeļvalstu literatū
ras nedēļa. Šogad tēma – varoņi 
ziemeļvalstīs. No rīta kopā la
sīšana bērniem un jauniešiem, 
vakarā – pieaugušajiem. Šie 
pasākumi no citiem atšķiras ar 
to, ka darbošanās notiek sveču 
gaismā, krēslā.

Bibliotēkās arī nākamajā 
gadā būs  pieejams plašs perio
disko izdevumu klāsts, jaunas 
grāmatas, novadpētniecības 
mate riāli arī tiks papildināti gan 
mapītēs, gan elektroniski. Aici
nāsim uz pasākumiem un izstā
dēm. Grāmatas, kuru nav  kādā 
no mūsu bibliotēkām, sagādā
sim no citām. Paldies lasītājiem 
par grāmatu un žurnālu dāvi
nājumiem! Ļoti vērtīgu dāvinā
jumu – 10 spēles – saņēmām 
no uzņēmuma Brain Games. 

Jaunums 2019. gadā – bibliotē
ku lasītājiem būs iespējams ie
gūt attālināto pieeju datu bāzei 
letonika.lv, līdz šim tas bez 
maksas iespējams tikai biblio
tēkās.

Bibliotekāres savas zināša
nas un prasmes papildināju
šas semināros Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā, Valmieras muzejā 
(D.  Lāce), Cēsu rotas simtga
dei veltītajā seminārā (D. Lāce, 
I.  Eglīte, L.  Rutkovska), profe
sionālās pilnveides seminārā 
“Bibliotēku novadpētniecī
ba  – pamati un aktualitātes”  
izglītības un attīstības centrā 
Ego (T.  Miķelsone), piedalīju
šās Vid zemes novada bērnu un 
skolu bibliotēku konferencē, 
mācību braucienā uz Vīnes, 
Budapeštas un Bratislavas bib
liotēkām.

Ieriķu un Nītaures biblio-
tēka bija iesaistītas AS “Latvi
jas Valsts meži” un VKKF Vid
zemes kultūras programmas  
projektā ”Meklē jūras ābeci bib
liotēkās”. 6.–12. klases skolēni 
meklēja atbildes uz viktorīnas 
jautājumiem, uzņēma biblio
kuģa komandu un iepazinās  ar 
jūrnieka profesiju. Aktīvākie un 
veiksmīgākie skolēni (bija izlo
ze) pasākuma noslēgumā dosies 
uz Latvijas Nacionālo bibliotē
ku.

Ģikšu bibliotekāre saviem 
lasītājiem bērnudārza “Kasta
nītis” izlaidumā bija sarūpējusi 
dāvaniņas. Jūnijā pie bibliotē
kas divas nedēļas bērni veidoja 
smilšu zīmējumus. Bibliotekāre 

Spēle “Āraišu leģendas” noslēgusies

Foto: Guna Hainovska

Cēsu Rotas 1918. gada 
cīņu ceļa pēdas 
Amatas novadā

Mūsu novada bibliotēkās
piedalījās M.  Vanagas muzeja 
rīkotajā konferencē “Amatas 
pagasta mājas no senatnes līdz 
mūsdienām”, sagatavojot refe
rātu par pagasta pilskalniem, 
svētkalniem un māju svētvie
tām. Gatavojot stāstījumu, tika 
apstaigāts novads, fotografētas 
vietas, saņemtas interesan
tas ziņas no iedzīvotājiem par 
krustakmeņu atrašanu. Pašreiz 
bibliotēkā ir apskatāmi pensi
onāru biedrības “Dzīvesprieks” 
apkopotie materiāli par Amatas 
pagasta mājām. Novembrī būs 
apskatāmas novadnieka Ivara 
Aizkalna gleznas.

Ieriķu bibliotēkā apskatā
ma Līgatnes kolēģes Madaras 
Židauas fotogrāfiju izstāde “Ru 
dens spoguļi”. Sagatavota foto 
izstāde par dzelzceļa un Ieriķu 
stacijas vēsturi tūrisma  marš
ruta “Zaļais dzelzceļš” atklā
šanas pasākumam 28.  oktobrī 
Amatas novadā. 7.  decembrī 
bibliotēkā viesosies Valdis Atāls 
ar savas grāmatas “Elles debe
sis” un dzejas un aforismu krā
juma “Uz domas stāvās kraujas” 
prezentāciju, ko papildinās au

tora mūzikas koncerts.
Skujenes bibliotekāre katru 

otro pirmdienu dodas uz Sku
jenes pamatskolu. Oktobrī tika 
gaidīta pie 2. un 3. klases sko
lēniem ar jauniegūtajām galda 
spēlēm, kas attīsta domāšanu, 
veiklību, saliedē klasi. Piedalī
sies arī plānotajā pasaku lasīša
nas pasākumā. No 20. līdz 23. 
no vembrim plānota populāru 
latviešu filmu nedēļa.

Līvu bibliotēkā bija iespē
jams noskatīties jauno latvie
šu filmu “Homo novus”, kā arī 
baudīt tikšanos ar dziedātāju un 
dziesmu autori Ainu Božu.

Zaubes bibliotekāre va
sarā sāka apzināt materiālus 
un gatavot vēstījumu par savu 
bibliotēku, lai piedalītos Cēsu 
Centrālās bibliotēkas izsludi
nātajā konkursā “Manas bib
liotēkas vēsture”. Sadarbībā ar 
skolu tika organizēts dzejas 
dienu mēnesis ar skaļo dzejas 
lasīšanu un dzejas darbnīcu 
sākumskolas klasēm “Burtiņš, 
vārdiņš, dzejolītis”. Oktobrī or
ganizēts brauciens uz Latvijas 
Nacionālo bibliotēku. No 5. līdz 

9. novembrim bibliotēkā notika 
novada mācību stundu nedēļa 
“Mūsu novadnieki – Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieri”. Turpi
nās dalība izdevniecības “Liels 
un mazs” lasīšanas veicināšanas 
programmā 4–8 gadus veciem 
bērniem, kas noslēgsies nākamā 
gada maijā.

Nītaures bibliotēkā 24.  no
vembrī notiks dzejas pēcpus
diena “Parunāsim sirds un dze
jas valodā”. Kopā ar novadnieci, 
dzejnieci Dzidru Medvedjevu 
iepazīsimies ar viņas jaunāka
jām grāmatām. Decembris būs 
galda spēļu mēnesis. Būs iespē
jams spēlēt pašu izdomātas spē
les un arī bibliotekāres sagata
voto bibliotēkas vēstures spēli. 
Valsts svētku 100. un kultūras 
nama 50. jubilejas pasākumā 
kultūras nama telpās tiks izlik
ti bibliotēkas novadpētniecī
bas materiāli par kultūras dzīvi 
Nīta urē.

Materiālus apkopoja 
Maira Prikule, 

Nītaures pagasta bibliotēkas 
vadītāja
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Valda Miķelsone,
UNESCO ASP koordinatore 
Skujenes pamatskolā

18. un 19. oktobrī Skujenes 
pa matskolā uzņēmām UNESCO
projekta skolu komandas no 
Cēsu Pilsētas vidusskolas, Āda
žu Brīvās Valdorfa skolas un 
Jaunsilavas pamatskolas, lai caur 
vides erudīcijas spēli un dažā
dām citām aktivitātēm kopā ar 
mūsu skolas komandu iepazītu 
dabas aizsardzības, ekoloģijas 
un atbildīgas atkritumu apsaim
niekošanas jautājumus, dabas 
procesus un norises, kā arī iepa
zītu neparasto dabā un kultūr
vēsturē.

Gatavojoties erudīcijas spē
lei, 8.–9. klašu jaunieši iepazinās 
ar 132 jautājumiem un atbildēm 
par ekoloģisku dzīvesveidu un 
vidi, kurā dzīvojam. Vairāk nekā 
divu stundu ilgās spēles laikā 
tika izspēlēta lielākā daļa jautā
jumu. Visvairāk punktu izdevās 
iegūt Cēsu Pilsētas vidusskolas 
komandai. Viņi saņēma Sku
jenes pamatskolas mājturības 
skolotāja Mārtiņa Žēpera dari
nāto Vides erudīta balvu. 

Pirmajā dienā pēc pusdienām 
visi devāmies nelielā pārgājienā 
uz Elkas kalna saimniecību. Tās 
saimniece Inese Stibe bija saga
tavojusi spēli, kurā skolēniem 
bija jāpazīst atsevišķi Latvijā 
augoši vērtīgi augi un jānosaka 
ievārījumu sastāvs. Cienājāmies 
ar dažādiem saimniecībā gata
votiem neparastiem ievārīju
miem. 

Īpaši emocionāls bija Melā
nijas Vanagas muzeja apmeklē

UNESCO projekta skolu vides izglītības pasākums 
Skujenes pamatskolā

jums, kur vadītāja Ingrīda Lāce 
skolu jauniešus un skolotājus 
iepazīstināja ar rakstnieces, 
novadpētnieces un kultūrvēs
turnieces unikālo personību un 
mantojumu, kuram ir pa spē
kam darīt stiprākus arī mūs – 
šodieniešus. Bija sarūpēts pār
steigums – tikšanās ar “Sibīrijas 
bērnu” Andri Eglīti, kurš izsū
tījuma dienās 1941. gada jūnijā 
bija piecgadīgs bērns…

Vakars Skujenes skolas telpās 
pagāja radošā sadarbībā, darinot 
praktiskas lietas no otrreiz pār
strādājamiem materiāliem. Sku
jeniete Ieva Rudene mācīja pīt 
groziņus no papīra “klūdziņām”, 
skolotāja Agnese CaunīteBēr
ziņa rosināja veidot lupatu pa

klājiņus dažādās tehnikās. Bija 
iespēja aplūkot Skujenes audē
ju Maijas Šķerbergas un Ingas 
Lazdiņas austos lupatu celiņus, 
Ievas Rudenes pītos groziņus 
un paplātes, Mildas Šķerbergas 
austos paklājiņus no iepirkumu 
un maizes maisiņiem, Skujenes 
pamatskolas skolēnu dekoratīvi 
apdarinātos rakstāmpiederu
mu traukus no skārda konservu 
bundžām. Skolēni un pieaugušie 
praktizējās arī dekoratīvajā sve
ču apdarē un darināja lapu ce
pures. Darbos mūs pavadīja ko
pīgi dziedātas tautasdziesmas.

Otrajā dienā pēc brokastīm 
skolā notika interaktīva no
darbība par ekosistēmām, ko 
vadīja dabas izglītības centra 

Valda Miķelsone

10. oktobrī – Starptautiskajā 
Putras dienā – Skujenes pa
matskolā skolēni brokastīs ēda 
putru un rakstīja Putras pasaku, 
kurā visi vārdi sākās “p”.

Daži fragmenti no radošajiem 
darbiem:

Pele pīkstēja pēc putras. Put
rai pārvilkās plēve. Pēteris pa
ēda piecas putras.

Baiba Erliha,
direktores vietniece
audzināšanas jomā 

Zeltainais rudens mūs šogad 
priecēja ar saulainu laiku, krā
sainām lapām, tas deva spēku 
daudziem darbiem. Septembris 
Spāres skolā bija ļoti sportisks.

Pirmajā nedēļā sacensības 
,,Mēs varam!” Valmierā, kur 
aizraujošākās, grūtākās cīņas 
noritēja bočas (boccia) spēles 
laukumos. Otrā nedēļa pagāja 
“sporta karaļa” futbola zīmē. 
C  klasēm futbola cīņas notika 
Rīgā, bet pamatskolas zēniem 
zonas turnīra spēles pie mums– 
Spārē. Tajās izcīnīta 3. vieta un 
ceļazīme uz Speciālās Olim
piādes finālu. Trešajā nedēļā 
virpuļojām Latvijas Olimpiskās 
komitejas organizētajā pasā
kumā “Olimpiskā diena 2018”. 
Visi skolēni un arī skolotāji ak
tīvi mācījās izpildīt vingrojumu 
kompleksu. Pēc vingrošanas 
visi devās meklēt foto orientē
šanās kontrolpunktus. Mēneša 
ceturtā nedēļa atnesa 7 medaļas 
skriešanas krosā Lielplatonē. 

Nostiprinot esošās un gūt 
jaunas zināšanas dažādos dro
šības jautājumos, oktobrī 2.–9. 
klase un arodkursa 1.  grupa 
apmeklēja Valsts policijas Vi
dzemes reģiona pārvaldes 
Drošības klases mācību stundu 
Valmierā. Sarunās tika aktuali
zētas zināšanas ceļu satiksmē 
un velodrošībā, par policijas un 

glābšanas dienestu darbu.
Skolas audzēkņi devās rude

nīgā pārgājienā Kārļi–Zvārtas 
iezis. Amatas upe – te vietām 
strauja, te mierīga, ieskauta ru
denīgajos kokos, uzbūra skais
tas ainavas. Ceļa posmā skolē
ni veica dažādus uzdevumus, 
vēroja dabas objektus. Diena 
noslēdzās ar sporta aktivitātēm 
un Latvijas simtgades putras 
baudīšanu.

Karjeras programmā 7.–
9.  klases 12 skolēni iepazinās 
ar programmu “No grauda līdz 
maizei” Liepas pagasta “Maizes 
mājā”, kur viņus laipni uzņēma 
saimnieki Aina un Dainis Ta
rasovi. Skolēni mācījās gatavot 
mīklu, no kuras pēc tam tapa 
garšīgi pīrāgi ar gaļas un ābolu 
pildījumu. Mārsnēnu pagasta 
“Ieviņās” visi iepazina siera ra
žotāja profesiju.

Sagaidot Latvijas 100. dzim
šanas dienu, čakli sakopām sa
vas skolas vidi. Mūsu dāvana 
Latvijai dzimšanas dienā būs 
kāds stāsts par mums ļoti tuvu 
un mīļu vietu Latvijā: māju, 
skolu, mežu vai jūru. Klāt pie
vienosim šīs vietas fotogrāfijas. 
Novēlām visiem: 

Turi Latviju dziļi ieslēgtu 
  savā sirdī,
Turi to kā lielāko dārgumu,
Ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju,
Tu zudīsi pats.

(J. Jaunsudrabiņš)

Dzidra Medvedjeva

Atkal sācies daudziem 
tik iemīļotais šovs “Es mīlu 
Tevi, Latvija!’’. Viens no 
kolosālākajiem! Pat pats 
labākais! Vai zināt, cik jauki 
būt vienam no klātesošajiem 
šova filmēšanas laikā? Mums  – 
nītauriešiem – tāda iespēja 

“Vecupītes” speciāliste Baiba 
LīviņaJarohoviča, Skujenes pa
gasta saimniecībā “Kalna Gavie
ši” apmeklējām ozolu jaunaudzi, 
kur pagājušā gadā tika iestādīti 
UNESCO skolu ozoliņi. Tie 

ir pārcietuši sauso vasaru un 
centušies dzīt saknes smagajā 
Vidzemes mālā. Arī šogad, pa
teicoties sadarbībai ar saimnie
ku Ziedoni Vilciņu, audze tika 
papildināta ar jauniem Latvijas 
simtgades ozoliņiem. 

Noslēgumā pulcējāmies Sku
jenes senlietu un krāmu muzejā, 
kur pie saulaini rudenīgās krā
sās rotāta galda omulīgā siltu
mā baudījām pusdienas, lai pēc 
tam skatītu skujenietes Marijas 
Doršas Latvijas simtās jubilejas 
gadā adīto 100 cimdu pāru iz
stādi, iepazītu senlietu kolekci
ju, uzklausītu saimnieku Lailas 
un Guntara Zeiļu stāstus par 
muzeja kolekcijas īpašajiem eks
ponātiem. 

Kopības sajūtu radīja skuje
niešu Leldes Grīnbergas un 
Normunda Pušķa izpildītās 
dzies mas ģitāru pavadījumā. 
Ciemiņi atzina, ka šīs dienas būs 
prātā paliekošas ar labiem ie
spaidiem un piedzīvoto.

Paldies visiem, kas atbalstīja 
un palīdzēja pasākuma organi
zēšanā un norisē!

Putras godināšana

Rudens Spāres skolā

Putra pārlidoja pasaulei 
pāri pļavā pie puf īga pūķa. 
Putra pārvērtās pūcē. Pūce pa
lika pientuntulīga. Putni pa
lidoja pa priekšu, pārvērtās 
putrā.

Priecīgs pavārs putru puto, 
putraimi pa pienu peld…

Putra pie pieciem paklājiem 
piedzima. Pele paķēra putru, 
pierijās, paklupa…

Pieniņš pārskrēja, putriņa 
piedega, puncītis palika pavi
sam pustukšs…

Putriņai pienā peldēja put
raimi, pikanti pipari, pelēkas 
pupas. Putraimi pinās, pipari 
piņķerējās, puncīši pildījās, pa
vāriņš priecājās.

Prasīsim putru pirmdien, 
piektdien pulksten piecpadsmi
tos piecpadsmit!

radās. Un vēl – “divi zaķi ar 
vienu šāvienu”. Kas tad bijām tie 
mēs? Protams, Nītaures tautas 
koris un Nītaures lauku teātris. 
Kļuvām par daļu no līksmības, 
piedaloties filmēšanā. Tuvāk 
iepazināmies  un varējām pat 
kopā fotografēties ar komandu 
kapteiņiem Valteru Krauzi un 
Janu Duļevsku. Mēs atbalstījām 

Janas komandu. Par to jūs varējāt 
pārliecināties, ja skatījāties TV3 
5. oktobrī.

Sirsnīgs paldies mūsu 
rosīgajai, enerģijas un izdomas 
pārpilnajai kluba vadītājai 
Larisai Šteinei un viņas dēlam 
Mārtiņam Šteinam par sagādāto 
iespēju.

Es mīlu tevi, Latvija!

Foto: Valda Miķelsone
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Inese Roze,
projekta vadītāja

No 2018. gada maija līdz 
decembrim Drabešu muižas 
Amatu mājā tiek īstenots  pro
jekts bērniem un skolu jaunie
šiem „Reiz dzīvoja Āraišos”. 

Projektā Amatu mājā notiek 
amatu un tradīciju darbnīcas, 
kurās bērni un skolu jaunieši 
apgūst iemaņas darbā ar vilnu, 
koku, mālu, aušanas pamatus, 
stikla apgleznošanu, tautas mū
zikas instrumentus un stāstīt
prasmi. 

Apgūtās prasmes un pašu iz
veidotie “rekvizīti”  tiek izman
toti, veidojot animācijas filmu 
“Reiz dzīvoja Āraišos”. 

Tautas mūzikas darbnīcas 

dalībnieki un stāstnieki, jau cī
tīgi pastrādājuši, devās uz Rīgu, 
tautas mūzikas ierakstu studiju 
„Lauska”, kur ierakstīja topo
šās filmas skaņu pavadījumu. 
Stāstnieki ierunāja galveno va
roņu lomas un teikas. Mūzikas 
darbnīcas bērni ierakstam bija 
sagatavojuši tautasdziesmu da
žādu instrumentu pavadījumā, 
kā arī ierakstīja vēja, ūdens, 
negaisa, malšanas, spociņu un 
citas skaņas.

Ierakstā piedalījās Skujenes 
pamatskolas, Amatas pamat
skolas, Amatas novada mūzi
kas un mākslas skolas, Drabešu 
Jaunās pamatskolas, Nītaures 
vidusskolas un Drabešu muižas 
Amatu mājas bērni. Ieraksta 
materiālu apstrādās un filmai 

“Reiz dzīvoja Āraišos” turpinās

Mūzikas darbnīcas ritma grupa gatavojas ierakstam studijā “Lauska”. 
No kreisās: Artūrs Koljērs (Drabešu Jaunā pamatskola), Eduards 
Grimms (Amatu māja), Anna Zīle Lukstiņa (Skujenes pamatskola), 
Rasa Grimma (Drabešu Jaunā pamatskola), Undīne Trinska-Roze 
(Drabešu Jaunā pamatskola). Foto: Inese Roze

sagatavos skaņu ierakstu stu
dijas „Lauska” skaņu režisors 
Kaspars Bārbals. 

Savukārt skolēnu brīvlaikā 
Drabešu muižā aktīvi rosījās 
jaunie animatori mākslinieces 
animatores Daces Liepas vadī
bā. Palīdzot māksliniecēm Vijai 
Liepiņai un Silvai Liepai, vai
rākas dienas notika animācijas 
filmas “Reiz dzīvoja Āraišos” 
filmēšana. Katru dienu Amatas 
novada skolu bērni kustināja, 
bīdīja, cilāja, dancināja pašu 
taisītās vilnas lelles, māla cilvē
ciņus, aitas, āžus, veidoja ezeru, 
uzbūra pūķi, lidoja ar lidojošo 
paklāju, dancoja un darīja visā
das brīnumainas lietas. 

Tagad darbs māksliniecei 
animatorei Dacei Liepai. Gaidī
sim rezultātu novembra beigās.

30. novembrī plkst. 18.00 
aicinām visus uz animācijas 
filmas “Reiz dzīvoja Āraišos” 
pirmizrādi Drabešu Jaunās 
pamatskolas zālē Drabešu 
muižā.  Būs apskatāma arī bēr
nu darbu – filmas rekvizītu iz
stāde.

Projektu realizē biedrība 
„Tradicionālās kultūras iniciatī
vu centrs „KasTe”” sadarbībā ar 
Amatas novada skolām, finan
siāli atbalsta Vidzemes Plāno
šanas reģions un Valsts Kultūr
kapitāla fonds. 

Māra Skrinda,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Latvijas valsts svētku mēnesī 
novembrī Drabešu Jaunā pa
matskola tērpjas svētku rotā. Ik 
dienas pie mums valda rosība, 
gatavojoties valsts simtgades 
svētku koncertam. Skolēni mā
cās tautasdziesmas, dzejoļus un 
dziesmas, iepazīst mūsu valsti 
gan sarunās ar pedagogiem, gan 
praktiski darbojoties, gatavojot 
rotājumus un piedaloties dažā
dos pasākumos.

Oktobri pavadījām un no
vembri sagaidījām, atzī mējot 
Krišjāņa Barona 183. dzimšanas 
dienu – skandējām tautasdzies
mas, gājām rotaļās un dzie
dājām, kopā atgādinot dainās 
ierakstītās vērtības par Latvijas 
dabu. Skolēni kopā ar savām ģi
menēm piedalījās tautasdzies

mu krājumu grāmatu izstādes 
veidošanā, kā arī veidoja skais
tus mākslas darbus, radoši no
formējot ģimenē izvēlētās tau
tasdziesmas.

8. novembrī kopā ar jaunsar
giem godinājām Latvijas brīvī
bas cīnītājus, kuri darīja visu, 
lai karoga mastā lepni plīvotu 

Latvijas karogs. Esot kopā, pa
teicāmies ne tikai visiem tiem 
varoņiem, kuri tālajā 1919. gadā 
redzēja sapni par savu valsti 
un ticēja tam, bet arī tētiem un 
vectēviem, mammām un vec
mammām, kā arī citiem ģime
nes locekļiem, kuri ik dienas ir 
varoņi saviem bērniem. Skolēni 

veidoja kopīgu fotogrāfiju izstā
di par saviem ģimenes locek
ļiem, ar kuriem ļoti lepojas. Mēs 
lepojamies līdz ar viņiem! Visi 
kopā sildījāmies pie ugunskura, 
aizdedzām Lāčplēša dienas sve
ces uz skolas kāpnēm un pieda
lījāmies jaunsargu organizētajās 
jautrajās aktivitātēs. 

9. novembrī iniciatīvas “Lat
vijas skolas soma” ietvaros de
vāmies izzinošā braucienā uz 
Cēsu koncertzāli, lai kopā ar 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra bērnu koncertu talis
manu LeNeSOnu izzinātu or
ķestra noslēpumus.

15. novembrī ilgi gaidītie 
svētki – skolā nosvinēta mūsu 
valsts simtā dzimšanas diena. 
Visapkārt valdīja svētku noska
ņas un patīkams satraukums. 
Rīts pagājis mēģinājumos, dzie
dot, skaitot dzejoļus un dejojot 
tautas dejas. Patīkamu pārstei
gumu – skaistus priekšnesu

Mana un tava Latvija
mus  – koncerta klau sītājiem 
sagādājušas arī skolotājas Mon
ta un Ieva. Skolēni ar īpašu at
bildību sagatavojuši priekšne
sumus  – ne tikai dzejoļus un 
dziesmas, bet arī stāstus par šī 
gada mūsu valsts simboliem  – 
gada dzīvnieku vāveri, koku  – 
ozolu, augu – madaru, kukaini – 
tauriņu un putnu – pļavu tilbīti. 
Ikvienam no mums ir kopības un 
piederības sajūta Latvijas tautai 
un mūsu valstij. Kopīgi dziedā
tā valsts himna, Latvijas karogs 
un dabas skati, kas redzami uz 
ekrāna koncerta laikā, padarīja 
mūsu noskaņojumu īpaši svinī
gu un saviļņoja ikvienu skolēnu, 
viņu ģimenes, skolotājus un sko
las darbiniekus. Mēs esam Lat
vija. Katrs no mums, mūsu sko
la, mūsu bērni  – mēs visi kopā 
esam Latvija. Un mums visiem 
kopā ir tik daudz sapņu, ko pie
pildīt. Lai piepildās gan mūsējie, 
gan jūsējie!

Dace Liepa filmē kā Vija Liepiņa un Kristiāns Gackis (Drabešu Jaunā pamatskola) “lidina” paklāju. 
Foto: Inese Roze
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Elita Zvaigzne,
projekta koordinatore Nītaures 
vidusskolā

No 24. līdz 28. septem
brim Vācijā, Hildburghausenā, 
Georgiānas ģimnāzijā notika 
2.  starptautiskā skolēnu apmā
cības pasākumu vizīte, kurā pie
dalījās 4 skolēni un 2 skolotāji 
no katras projekta dalībvalsts 
(Latvijas, Portugāles, Itālijas, 
Turcijas un Francijas). No Nī
taures vidusskolas vizītē devās 
Nikola Dīlendorfa (9. kl.), Krists 
Lemešonoks (11.  kl.), Kate Di
lendorfa un Niks Naumčiks 
(12. kl.) kopā ar skolotājiem un 
projekta koordinatoriem Elitu 
Zvaigzni un Māri Ķēniņu. Ga
tavojoties šai vizītei, mūsu sko
las vecāko klašu projekta sko
lēni reģistrējās interneta vietnē 
Madmagz.com, izveidojot pie
eju multikulturālam digitā lam 
žurnālam.

Katra valsts veidoja video
filmiņu par savas valsts ievēro
jamāko un nozīmīgāko infor
māciju, ar ko pēc tam strādāt 
žurnāla Madmagz.com vietnē. 
Šie video pirms Vācijas vizītes 
tika ievietoti Twinspace, kā arī 
skolas mājaslapā.

Nītaures vidusskolas projekts BDW Vācijā
Mūsu audzēkņi izveidoja 

filmiņu par projekta talisma
na – putna Brollija – ceļojumu 
pa Latviju, Nītauri un ievietoja 
video Twinspace un skolas mā
jaslapā.

Pirms vizītes mēs, projekta 
koordinatori un skolotāji, bie
ži sazinājāmies un kontaktējā
mies, izmantojot visātrāko ko
munikācijas veidu WhatsApp, 
lai noskaidrotu neskaidros jau
tājumus. Arī skolēni sazinājās 

savā starpā ar WhatsApp palī
dzību, nodibinot kontaktus ar 
uzņemošajām ģimenēm.

Mūsu vizīte sākās svētdie
nā vēsturiskajā Vācijas pilsē
tā Nirnbergā, kur visu valstu 
projekta dalībnieki pulcējās, 
lai apskatītu pilsētu un kopīgi 
ar autobusu dotos uz projekta 
norises vietu Hildburghausenu.

Pirmdien skolā vizīte sākās 
ar dažādām iesildošām iepazī
šanās aktivitātēm un atklāšanas 

ceremoniju, kur vācu skolē
nu koris dziedāja apsveikuma 
dziesmas. Latvijas komanda 
prezentēja savu video filmiņu 
par projekta talismana Brolli
ja ceļojumu un pavadīto laiku 
Latvijā.

Skolēni un skolotāji strādā
ja pie multikulturālā žurnāla 
Madmagz.com izveides. Sko
lēni apkopoja informāciju no 
valstu izveidotiem video ma
teriāliem un izveidoja žurnāla 
lapaspuses. Noslēgumā skolēni 
prezentēja paveikto darbu.

Visiem bija iespēja iepazīties 
ar Hildsburghausenu, meklējot 
svarīgākās vietas un informāci
ju, izspēlējot Geocaching spēli 
pilsētā

Nodarbībās iepazinām mūsu 
projektu Breaking down walls 
(Nojaucot sienas):

•	 caur	 vēsturi,	 iepazīstot	
Koburgas un Meiningenas pil
sētas vēsturi, apmeklējot Ēren
burgas pili, kā arī apmeklējot 
Alfa punktu (VDR un VFR ro
bežpunkts ar gatavī bu uzsākt 
kara darbību jebkurā laikā). Šeit 
skolēni veica aktivitātes, saistī
tas ar Eiropas valodas dienu;

•	 caur	mākslu	un	mūziku	–	
apmeklējot stikla pūšanas darb

nīcu Launčā, paši izgatavojot 
savus stikla suvenīrus un kopā 
iemācoties nodziedāt dziesmas 
vācu valodā;

•	 caur	šodienu,	apmeklējot	
eTwinning centru Erfurtē un 
gida pavadībā iepazīstot Erfur
tes vecpilsētu.

 Viesošanās laikā nogaršo
jām Vācijas un tieši Tīringenes 
tradicionālos ēdienus, atva
du vakariņās kopīgi dziedājām 
iemācītās vācu dziesmas, saņē
mām sertifikātus un dāvaniņas.

Mājupceļā mums bija iespēja 
apskatīt naksnīgo Berlīni, Alek
sandra laukumu, televīzijas tor
ni, Reihstāgu un Branderburgas 
vārtus.

Ar jaunu sparu esam gatavi 
nākamajām skolēnu un sko
lotāju apmaiņas vizītēm, kas 
decembra sākumā skolotājus 
aizvedīs uz tālo Reinjonas salu. 
Jau nākamā gada februārī trešā 
skolēnu apmācības pasākumu 
vizīte būs uz Itāliju.

Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Florbola komandu “Amata” 
var jau uzskatīt par Cēsu atklā
tā amatieru čempionāta dino
zauru, jo startē jau kopš čem
pionāta izveidošanas. Vienreiz 
izdevies izcīnīt bronzas godal
gas, bet pirms divām sezonām 
palika viena soļa attālumā aiz 
goda pjedestāla. Amatas flor
bola komanda katru gadu tiek 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Par tradīciju kļuvis skolēnu 
čempionāts florbolā, kas ļauj 
mazākām reģionu skolām pie
dalīties sacensībās, izveidot 
nelielu komandu un sajust īstu 
sporta garu. Šogad turnīrs nori
sināsies sešos posmos Līgatnē, 
Krimuldā un Zaubē no novem
bra sākuma līdz marta beigām. 

Sacensībās startēs septiņas 
komandas: “Amata”, “Krimulda”, 
“Skujenes”, “Nītaure”, “Līgatne”, 
“Zaube1” un “Zaube2”. Katrā 
posmā tās cīnīsies par kopvēr
tējuma punktiem un mazajām 
balvām, bet čempionāta trīs 
labākās saņems biļetes uz flor
bola finālspēlēm 19. aprīlī Arē
nā Rīga. Turnīra laikā tiks no
teikts rezultatīvākais spēlētājs 
un simboliskā izlase; tas liek 
jauniešiem sevi pierādīt katrā 
spēlē. 

Zaubes sporta zālē 1. no
vembrī tika aizvadīts 1. posms, 
kur rezultāti un spraigas spē
les neizpalika. Uzvaru finālā ar 
minimālu rezultātu 1:0 izcīnīja 
“Zaube”, pārspējot “Krimuldas” 
florbolistus. Trešo vietu izcīnī
ja “Līgatne”, kuri izrāva uzva
ru divdesmit sekundes pirms 
mača beigām, pārspējot “Nī
tauri” ar 2:1. Piektā vieta Ama
tas pamatskolas florbolistiem, 
sestā vieta Skujenei, bet kā bei
dzamā pirmo posmu noslēdza 
Zaubes otrā komanda. 

Florbola komanda “Amata” ar uzvarām sākusi 
jauno sezonu

Sācies 
novadu skolu 
čempionāts 
florbolā

uzskatīta par vienu no galvena
jiem favorītiem uz uzvaru, bet 
allaž kaut kā finiša taisnē ir pie
trūcis, lai arī turnīra gaitā līderi 
ir tikuši apspēlēti regulāri.  

Šogad čempionātā piedalās 
divpadsmit komandas, ne tikai 
no bijušā Cēsu rajona, bet arī 
Smiltenes, Siguldas un Valmie
ras. Organizatori izmainījuši 
arī izspēles kārtību – ierastais 
divu apļu turnīrs, kad koman
da izspēlēja katra ar katru, 
tiek nomainīts uz grupu turnī

ru. Komandas sadalītas divās 
apakšgrupās. A grupā spēlē 
Brenguļi, Auciems, Vecpiebal
ga, FLY Shots, ZS 27. KB, Ma
ribu, bet B grupā Amata, Sigul
da, OSR, SK Fono, Einšteins un 
Smiltene 09.  

Vasarā izmainījies arī ko
mandas sastāvs. Noteikti par 
zaudējumu varam uzskatīt ko
mandas rezultatīvākā spēlētāja 
Matīsa Pilibaiša pāreju uz čem
pionvienību “Einšteins”, vairāk 
spēlēt amatieru čempionātā 

nedrīkst brāļi Māris un Alvis 
Riekstiņi, kuri pieteikti Latvijas 
čempionāta 1. līgā un virslīgā 
Valmieras komandā, bet rezul
tatīvie jaunieši Rūdis Jermacāns 
un Krišjānis Tiltiņš izcīnījuši 
vietu “Lekrings” sastāvā. 

Komanda gan nav iztikusi arī 
bez ievērojamiem pastiprinā
jumiem. No Norvēģijas mājās 
atgriezies viens no komandas 
iepriekšējo sezonu līderiem 
Kristaps Strazds, Amatas krek
lā redzēsim arī “FLY Shots” 
līderi Jāni Sīmani. Vārtos stā
sies Rubenes vārtsargs Matīss 
Pēčs. Pilnvērtīgu sezonu varēs 
aizvadīt arī Lauris Skrastiņš. 
No “IBK Griffin” komandas 
pārnākuši brāļi Aldis un Artis 
Smirnovi, kuri ikdienā spēlēja 
Kocēnu čempionātā. Teica
mu sniegumu turpina demon
strēt Zaubes florbola audzēkņi 
Armands Maksimovs, Edžus 
Mellēns un Guntis Knēts, kas 
liek cerēt uz labu rezultātu arī 
pavasarī. 

Pateicoties Amatas novada 
pašvaldības atbalstam, koman
da ieguvusi jaunas spēļu formas 
un “Karotāju” imidžu jeb Vikin
ga galvas logo. 

Pirmajās divās spēlēs “Ama
ta” izcīnījuši pārliecinošas uz
varas, vispirms ar rezultātu 6:2 
pieveikti OSR, bet nākamajā 
mačā ar rezultātu 7:1 sakauta 
“Smiltene 09”, kas ļauj atrasties 
turnīra pirmajā vietā. 

Nītaures vidusskolas komanda
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Judīte Kalniņa

Vasara jau garām, un sākas 
pašdarbības kolektīvu jaunā 
darba sezona. Tomēr brīvlaiks 
nav pagājis tikai darbā, mājās, 
dārzā, mežā. Šovasar notika 
vairāki saturīgi pasākumi, ku
ros dejotājas aktīvi piedalījās. 

17. jūnijā Līgatnes novada 
atpūtas kompleksā Ratniekos 
piedejojām grupai „Sestā jūdze” 
pasākumā „Tikai nedaudz man 
ļauts”. 14. jūlijā Zaubes savvaļas 
kulinārajā festivālā piedalījā
mies koncertā kopā ar novada 
pašdarbniekiem un viesiem. 

25. jūlijs – mūsu ikgadējā 
ekskursija. Šoreiz uz Lietuvas 
pusi. Skaistkalnes baznīcas 
varenums, Sodelišķu muižas 
sakoptība, vēsturiskās ēkas un 
eksponāti. Kirkilu skatu tor
ņa augstums ar panorāmas 
skatiem, Širvēnes ezera tilta 
garums, Biržu pils majestātis
kums. Tas viss deva spēcīgu 
pozitīvo sajūtu lādiņu turpmā
kajiem vasaras darbiem. To visu 
vēl nostiprinājām, piedaloties 
kārtīgās lietuviešu kāzās, kuras 
visi kopā izspēlējām, izdziedā
jām un izdejojām. 

11.  augusts tika aizvadīts 
Salaspils Botāniskā dārza gada
tirgus sadancī  “Dāliju liesmās”, 
kurā piedalījās gandrīz 200 de
jotāju no visas Latvijas. Tas bija 
kārtīgs izturības pārbaudījums. 
Kopā nodejojām 15 dejas. 

18. augustā mūsu kolektīvu 

uzaicināja kuplināt Mores pa
gasta svētku koncertukonkur
su „Dziesma manai paaudzei”. 
Sacensību starplaikos līnijde
jotājas izklaidēja skatītājus ar 
gana jestrām un interesantām 
dejām. 25.  augustā kopīgi iz
mantojām novada pašvaldības 
dāvanu – ekskursiju pa dzimto 
novadu. Apskatījām Drabešu 
Amatu māju, Ezerpili, baznīcu, 
Āraišu vējdzirnavas un Veselī
bas laboratoriju Līvos. Apmek
lējot vietas, kurām neskaitāmas 
reizes ir braukts garām, sapro
tam, cik maz vēl zinām par lie
tām un vietām, kas ir mums te
pat blakus. Nav jābrauc tālumā 
skaistumu meklēt, tas ir tepat 
apkārt. Atliek tikai pameklēt 
vietas, izbaudīt dabu un novēr
tēt cilvēku darbu un radošumu. 
Un pēdējais, nu jau rudens pie
dzīvojums bija Gaujas Nacio
nālā parka (GNP) 45.  dzimša
nas dienas ietvaros notikušās 
“Ceļotāju dienas” Līgatnē. Pa
sākumi  dažādas ekskursijas,

pārgājieni u.c aktivitātes trīs 
dienu garumā notika visa GNP 
teritorijā. Viesi bija ieradušies 
ne tikai no Latvijas. Zaubes 
“Tik un tā ” un Līgatnes “Ron
do” radīja svētku noskaņu tir
dziņa apmeklētājiem, vienkārši 
atpūtniekiem un laika apstākļi 
mūs lutināja. 

Tāds bija mūsu šīs vasaras 
devums pašdarbnieku vācelītē. 
Atstājot par sevi labas domas 
un sajūtas apkārtējos cilvēkos. 

Viss turpinās

Iepazīstinot ar sevi un pada
loties ar saulainu enerģiju ar 
citiem, kļūstam labāki arī paši. 
Lai arī dejošanas prieki un 

braukāšana apkārt prasa gan 
laiku, gan darbu, gan līdzekļus, 
tas ir to vērts. Emociju vajadzē
tu pietikt ilgam laikam. 

Lai mums visiem pietiek iz
turības, veiksmes un veselības, 
jauno sezonu uzsākot! Vieglu 
deju soli!

Pensionāru biedrībai “Dzīvesprieks” jubilejas gads
Aleksandra Freivalde,
pensionāru biedrības 
“Dzīvesprieks” valdes 
priekšsēdētāja

Pensionāru biedrība “Dzī
ves prieks” 13. oktobrī nosvinē
ja savas darbības 5 gadu jubile
ju. Svētku pasākumā ar mums 
kopā bija pensionāru biedrības 
no Cēsīm, Alūksnes, Lielvār
des, Līgatnes, Amatas novada 
pagastu  pārstāvji, mūsu paš
valdības un kultūras darbinie
ki. Pasākumā laba vēlējumus 
saņēmām arī no mūsu novada 
domes priekšsēdētājas Elitas 
Eglītes. 

Atskaiti par piecos gados 
paveikto prezentācijas veidā 
sniedza valdes priekšsēdētāja 
A.  Freivalde. Prezentācijas lai
kā ar saviem priekšnesumiem 
un apsveikumiem mūs prie
cēja Amatas pamatskolas PII 
“Kastanītis” audzēkņi un sko
lēni. Paldies audzinātājām un 
vecākiem, kuri sagatavoja un 
palīdzēja bērniem piedalīties 
pasākumā. Paldies skolotājai 
Ilgai Trallei un 4. klasei par sa
darbību vairāku gadu garumā. 
Jauku noskaņu radīja dejotājas 
no Siguldas un mūsu seniores 

dejotājas. 
Prezentācijā stāstījām par 

aizvadītajā laika posmā apgū
tajām rokdarbu prasmēm, tra
dīcijām, pieredzes apmaiņas 
braucienos iegūtajām atziņām, 
dalību dažādos projektos un 
brīvā laika pavadīšanas intere
santākajām nodarbēm. Par tra
dīciju ir kļuvusi ziedu izstādes 
veidošana pie Amatas kultūras 
centra, dalība Vislatvijas talkās, 
pansijas “Doles” iemītnieku ap
ciemošana pirms Lieldienām 
uz Ziemassvētkiem.  Izveido
jusies cieša sadarbība ar M. Va
nagas muzeja vadītāju Ingrīdu 
Lāci, kopā veidojam pasāku
mus, realizējam projektu iece
res. Nu jau trīs gadus kultūras 
centrā Ģikšos uzņemam Liel
vārdes teātri “Paši”, aicinām uz 
izrādi apkārtnes iedzīvotājus, 
uz ugunskura vārām ciemiņiem 
zupu un kopā priecājamies par 
redzēto un dzirdēto. Katru otro 
mēnesi svinam organizācijas 
biedru dzimšanas dienas, cen
šoties sagādāt skaistus prieka 
mirkļus jubilāriem. Lepojamies 
ar savām ikgadējām rokdarbu 
izstādēm. Par šo izstāžu veido
šanu Amatas kultūras centrā 
īpaša pateicība Anitai un Mār

tiņam Tinusiem. 
Katru gadu dodamies tuvā

kos un talākos pieredzes ap
maiņas braucienos, esam bijuši 
un ieguvuši draugus Lietuvā 
(Biržos) un Igaunijā (Puhjā). Ir 
apskatīti mūsu valsts nozīmīgā
kie kultūras un dabas objekti, 
iepazīti interesanti un izdomas 

bagāti seniori daudzos Latvijas 
novados, iegūta bagātīga piere
dze savam darbam.

Paldies pirmajai valdei, 
tās vadītājai Dacei Āzei, kura 
2013.  gadā uzņēmās vadīt or
ganizāciju, paldies nākamajai 
valdei par to, ka turpināja un 
paplašināja aizsāktās aktivitā

tes, paldies Anitai Beikulei par 
iedrošināšanu un ievadīšanu 
darbā.

Paldies Amatas novada paš
valdībai par atbalstu, lai mūsu 
pagasta seniori varētu intere
santi un saturīgi pavadīt savas 
vecumdienas. 

Pirmā un tagadējā biedrības valde jubilejas pasākumā
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No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.

(L.Vāczemnieks)
Skumju brīdī esam kopā ar Viktoriju un Gati Smirnoviem, 

no omītes atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātājas Nītaures vidusskolā

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

20. 
novembrī

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

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

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā plkst. 
18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

21.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30. 

22.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība
Drabešu muižas sporta zālē plkst. 
18.30–20.00

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

26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00 

27. 
novembrī

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

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

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

28. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

29. 
novembrī

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

3. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00

4. 
decembrī

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

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

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

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

Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par 
pasākumiem www.amatasnovads.lv

Amatas pagastā
Daina Riņķe 

(22.01.1946.–31.10.2018.)

Drabešu pagastā
Juris Bērziņš 

(24.08.1933.–21.10.2018.)
Rasma Staņjukaite

(23.01.1941.–06.11.2018.)

Sveicam        Amatas novada jubilārus! 
Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.

                                 (L. Ikere)

5. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

6. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība
Drabešu muižas sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

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

10.
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00

11. 
decembrī

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

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

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

12. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

13.
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība
Drabešu muižas sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

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

17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00

18. 
decembrī

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

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

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

19. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

Nītaures pagastā
Irina Smirnova 

(26.10.1949.–30.10.2018.)
Aivars Volks 

(25.02.1956.–21.10.2018.)

Zaubes pagastā
Tatjana Semjonova

(22.01.1935.–23.10.2018.)

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

24.
novembris

“Parunāsim sirds un dzejas valodā” 
Dzidras Medvedjevas dzejas vakars un 
jaunākās grāmatas atvēršanas svētki. 
Ieeja bez maksas.
Nītaures pagasta bibliotēkā plkst. 15.00.

25.
novembris

Mūžības svētdienas dievkalpojums
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00

30.
novembris

Animācijas filmas „Reiz dzīvoja Āraišos” 
pirmizrāde un bērnu darbu – filmas rekvizītu 
izstāde. Ieeja bez maksas.
Drabešu Jaunās pamatskolas zālē Drabešu muižā 
plkst. 18.00

1.
decembris

Skujeniešu dziedātais koncerts “Mana 
dziesma”. Ieeja bez maksas.
Skujenes Tautas namā plkst. 19.00. 

2. 
decembris

Adventa pirmās svētdienas dievkalpojums
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00 
Adventa egles iedegšana, svētku tirdziņš, 
dāvaniņu pasniegšana Nītaures  bērniem. 
Laukumā pie baznīcas plkst. 14.00

7. 
decembris

Tikšanās ar dziesminieku Valdi Atālu. 
Grāmatu ‘’Elles debesis’’ un dzejas un aforismu 
krājuma “Uz domas stāvās kraujas” atvēršana. 
Ieeja bez maksas.
Ieriķu bibliotēkā plkst. 19.00

9.
decembris

Adventa otrās nedēļas dievkalpojums
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00

16.
decembris

Adventa trešās nedēļas dievkalpojums
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00

 PASĀKUMU KALENDĀRS
Turpinājums  no 1. lpp.

Iededz gaismu Latvijas dzimšanas dienā!
Svētku laikā ikviens Zaubes pagasta iedzīvotājs un viesis 

tiek aicināts iedegt savu svētku svecīti. Zaubes pagasta centrā 
pļaviņā veidosim Latvijas karogu, lai ar sveces gaismiņu un 
siltumu sirdīs sagaidītu Latvijas simtgadi.

Zaubes pamatskolas kolektīvs
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