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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 135
2020. gada 18. maijā 

jādi nodrošinot nepieciešamos 
rādītājus šī projekta īstenošanai.

Projekta kopējās plānotās iz
maksas – 483  980,85 EUR, no 
tām 409 637,33  EUR ir ERAF 
finansējums un 18  072,24  EUR 
ir valsts budžeta dotācija pašval
dībai.

31. maijs –
Vasarsvētki!

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Saskaņā ar noslēgto būvdarbu 
līgumu starp Amatas novada 
pašvaldību un SIA “8 CBR” 
aprīlī ir uzsākti būvdarbi Cecīļu 
un Kumadas ielas krustojuma 
pārbūvei. 

Pārbūvējot krustojumu, plā
nots saglabāt esošo Kumadas 
ielas brauktuves platumu, atjau
nojot ielas segumu. Ņemot vērā 
pieaugošo kravas transporta 
kustību uz rūpnieciskajām teri
torijām Cecīļu ielā, esošā segas 
konstrukcija vairs nespēj no
drošināt vajadzīgo nestspēju un 
ielas stāvoklis pasliktinās. Eso
šajā situācijā arī pievienojums 
valsts galvenajam autoceļam A2 
Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža 
(Veclaicene) negarantē smagā 
transporta drošu pagriešanos 
uz Kumadas ielu, tādēļ projektā 
plānots to pārbūvēt. Kumadas 
ielas garenkritums pievienoju
mā ir pārāk liels un apgrūtina 
smagā transporta kustību. Sa
vukārt Cecīļu un Kumadas ielas 
krustojums ir ļoti plašs, un tur 
nav nodrošināta transporta un 
gājēju satiksmes drošība.

Projektā Cecīļu ielas platums 
samazināts līdz 7,5 m, lai varē
tu paredzēt vieglo automašīnu 
stāvvietas Cecīļu ielas kreisajā 
pusē. Sašaurinot ielas posmu, 
paredzēta vieta deviņām vieglo 
automašīnu stāvvietām. Cecīļu 
ielas posmā pa tās kreiso pusi 
aiz vieglo automašīnu stāvvie
tām paredzēta gājēju ietve 1,5 m 
platumā. Divas vieglo automa
šīnu stāvvietas paredzētas arī 
Kumadas ielā pretī esošajam 
autoservisam. Vertikālajā plānā 
veikta izmaiņas Kumadas ielas 
pievienojumā valsts autoceļam, 
kur samazināts esošais garen
kritums līdz 2,7%, lai atvieglotu 
smagā transporta nogriešanos 
no valsts autoceļa. 

Kumadas un Cecīļu ielas 
krustojuma zonā paredzēti ceļa 
apzīmējumi un lokani atstaro
joši norobežojošie stabiņi satik
smes organizācijai. Visā posmā 
paredzēta esošo betona apmaļu 
nomaiņa pret jaunām.

Jau ziņots, ka Amatas nova
da pašvaldība īsteno projektu 
“Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepie ciešamās infrastruktūras 

attīstība Amatas novada Drabe
šu pagasta Ieriķos” īstenošanu, 
kas tiks realizēts darbības prog
rammas “Izaugsme un nodarbi
nātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto inves
tīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteikta
jai teritoriju ekonomiskajai spe
cializācijai un balstoties uz vietē
jo uzņēmēju vajadzībām” trešās 
projektu iesniegumu atlases kār
tā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā pašval
dībās, kuras nav nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības”.

Projektā plānotas investīci
jas uzņēmējdarbības attīstībai 
nepie ciešamajā infrastruktūrā 
Ieriķos – Lielās ielas seguma at
jaunošana un Cecīļu un Kuma
das ielas krustojuma pārbūve, 
kas ietver arī pievienojuma pār
būvi valsts galvenajam autoce
ļam A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas 
robeža (Veclaicene). 

Projektu plānots īstenot 
2020.  gadā, paredzot, ka izvei
dotās un uzlabotās infrastruk
tūras rezultātā labumu gūs 
vismaz seši mazie un vidējie 
uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jau
nas darbavietas un nodrošinātas 
416  197,41  EUR privātas inves
tīcijas. Šos rezultātus plānots 
sa sniegt līdz 2023.  gada 31.  de
cembrim, un to sasniegšanā 
būtiska loma ir SIA “Ekju”, kas 
jau līdz šim ir veikusi apjomīgas 
investīcijas savās ražotnēs, tādē

Eva Koljera,
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas vadītāja 

17. aprīlī svinīgā video pārrai
dē tika paziņoti skates “Gada la
bākā būve Latvijā” laureāti. Ārai
šu Ezerpils arheoloģiskā parka 
jaunais apmeklētāju centrs ie
guva godpilno 2. vietu nominā
cijā “Koka būve”. Ar lielu prieku, 
lepnumu un pateicamies visiem 
projektā iesaistītajiem!

Skati “Gada labākā būve Lat
vijā” 22. reizi rīkoja Latvijas Būv
nieku asociācija un Latvijas Būv
inženieru savienība sadarbībā ar 
16 nozares biedrībām, valsts ies
tādēm, augstskolām, pašvaldī
bām. Pateicamies visiem skates 
dalībniekiem, atbalstītājiem un 
50 žūrijas ekspertiem. Žūrija ap
meklēja vairāk nekā 80 objektu, 

41 būve prezentēta finālā.
Skates žūrijas vadītājs Nor

munds Grinbergs, Latvijas Būv
nieku asociācijas prezidents, 
sveic dalībniekus: “Skatē pie
teiktās būves spilgti atspoguļo 
tendences nozarē. Šogad varam 
secināt – ikviens pieteiktais un 
žūrijas novērtētais objekts ne
atkarīgi no apjoma ir nozīmīgs 
savā vietā un pielietojumā. Tā
pēc ikvienas skatei pieteiktās 
būves īpašnieki, arhitekti, pro
jektētāji, konstruktori, būvnieki 
un iemītnieki var būt gandarī
ti – nominētie objekti ir ar izcilu 
nozīmi un kvalitāti.”

Skate šogad rīkota sadarbībā 
ar ģenerālsponsoru PERI, spon
soriem BIM Solutions, Mapei, 
MiTek, NormaS, SaintGobain, 
S.B.C., Tikkurila, ar CMB un 
VAS Valsts nekustamie īpašumi 

Ieriķos uzsākta Cecīļu un Kumadas 
ielas krustojuma pārbūve

Āraišu Ezerpils arheoloģiskā parka 
apmeklētāju centram 2. vieta skatē 
“Gada labākā būve Latvijā”

atbalstu. Vairāk par konkursu: 
www. gadabuve.lv

Āraišu Ezerpils arheolo
ģiskā parka apmeklētāju cen
tra būvniecības izmaksas bija 
569 914,79 EUR.

Apmeklētāju centra būvnie
cība īstenota Eiropas Savienības 
fondu 2014.–2020. gada plāno
šanas perioda darbības prog
rammas “Izaugsme un nodarbi
nātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” sa
darbības projektā “Kultūra, vēs
ture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” (Nr.  5.5.1.0/17/I/004). 
Amatas novada pašvaldība pro
jektu īsteno sadarbībā ar Sigul
das novada pašvaldību, kas ir 
projekta vadošais partneris.

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

Ārkārtējā situācija Latvi-
jā pagarināta līdz 9. jūnijam, 
vienlaikus pieņemot lēmumu 
par pakāpenisku atsevišķu ie-
robežojumu atcelšanu vai sa-
mazināšanu.

Ievērojot epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus, pirms
skolas kopā ar pašvaldībām 
lēma, kā šajā mācību gadā orga
nizēt 5–6 gadus vecu bērnu ap
mācību – klātienē vai attālināti.

Visās Amatas novada pirms
skolas izglītības iestādēs tiek 
organizēta 5–6 gadus vecu bēr
nu apmācība gan klātienē, gan 
attālināti. Zaubes pamatskolā, 
Nītaures pamatskolā, Amatas 
pamatskolā – klātienē, Skujenes 
pamatskolā – neklātienē. Visās 
izglītības iestādēs strādā dežūr
grupas. Drabešu Jaunajā pamat
skolā Līvos strādā dežūrgrupu 
režīmā un obligāto apmācību sa
turu nodrošina gan klātienē, gan 
attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās 
distancēšanās un epidemiolo
ģiskās drošības pasākumus, tiek 
atļautas klātienes konsultācijas, 
lai sagatavotos valsts pārbaudī

jumiem vai profesionālās kvali
fikācijas eksāmeniem. 

Pakāpenisku tiek atcelti vai 
samazināti ierobežojumi izglītī
bas un sporta nozarē, kultūras 
un tūrisma nozarē, tika pieņemti 
lēmumi attiecībā uz tirdznie
cības centriem, pasākumiem, 
pul cēšanos, kā arī sabiedrisko 
transportu. 

Lai kultūras iestādes varētu 
atsākt darbību,  ir jānodrošina 
sanitāro protokolu prasības, ja 
prasības attiecīgajās iestādēs – 
bibliotēkās, muzejos, kultūras 
no rišu vietās u.c. – nav iespē
jams nodrošināt, tad konkrētā 
iestāde darbu atsākt nevar. Visi 
nosacījumi lielā mērā attiecas 
arī uz apmeklētāju pieņemšanu 
klātienē pašvaldības iestādēs un 
struktūrvienībās. 

Informācijai par Amatas no
vada kultūras un pašvaldības 
iestāžu darbību esošajā situāci
ja sekojiet līdzi Amatas novada 
pašvaldības mājaslapā: www.
amatasnovads.lv.

Informācijai par pieņemta
jiem lēmumiem, ierobežojumu 
atcelšanu vai samazināšanu 
sekojiet līdzi Amatas novada 
pašvaldības mājaslapā, kā arī 
oficiālajos informācijas kanālos:  
www.spkc.gov.lv, www.mk.gov.lv 
vai www.covid19.gov.lv. 

Ārkārtējā situācija Latvijā 
pagarināta līdz 9. jūnijam

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
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Amatas novada pašvaldības domes sēdēs
6. aprīlī domes ārkārtas sēdē lēma par 

ēdināšanas nodrošināšanu 1.–12. klašu sko
lēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm ar Covid19 izplatību 
saistītās ārkārtējās situācijas laikā.

21. aprīlī domes ārkārtas sēdē lēma par 
ēdināšanas nodrošināšanu speciālās izglītības 
iestādes Amatas novada Spāres pamatskolas 
izglītojamajiem ar Covid19 izplatību saistītās 
ārkārtējās situācijas laikā.

29. aprīlī domes sēdē lēma par:
•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 saistošo	

noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 25.03.2020. saistošajos noteiku
mos Nr. 5 “Grozījumi Amatas novada pašval
dības 18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Amatas novada pašvaldības nolikums”” ap
stiprināšanu;

•	 Amatas	novada	pašvaldības	amata	vienī
bu saraksta apstiprināšanu;

•	 grozījumiem	Amatas	novada	domes	dar
ba samaksas nolikumā;

•	 Amatas	 novada	 Nītaures	 vidusskolas	
turpmāko attīstību;

•	 piekrišanu	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	
īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, 
kadastra Nr. 42980040074, Zosēnu pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, 1. kvartāls, atsavināša
nai;

•	 piekrišanu	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	
īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, 
kadastra Nr. 42980040074, Zosēnu pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, 2. kvartāls, atsavināša
nai;

•	 nekustamā	īpašuma	“Lauku	Aleksandri”,	

kadastra Nr. 42780070194, atkārtotas izsoles 
organizēšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Jaunā	 iela	 22”,	 ka
dastra Nr. 42680060209, nodošanu atsavinā
šanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 domes	 19.02.2020.	 lē
muma “Par nekustamā īpašuma “Skujiņas”3, 
Sku jenes pagasts, Amatas novads, kadastra 
Nr. 42789000078, atsavināšanu” atcelšanu.;

•	 deklarētās	dzīvesvietas	anu	lēšanu;
•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstiprināšanu	

Drabešu pagasta pašvaldības nekustamā īpa
šuma „Dzintarnieki” sadalīšanai;

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

•	 Par	Zaubes	pagasta	nekustamā	īpašuma	
[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 
sadalīšanu;

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sa
dalīšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 domes	
28.12.2016.  sēdes Nr. 17 lēmumā “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pa
gasta nekustamo īpašumu [..], [..], [..], [..], [..] 
un [..]  sadalīšanu un robežu pārkārtošanu”;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	 apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamo īpašumu [..], [..], 
[..], [..], [..], [..], [..], [..], [..] un [..] sadalīšanai un 
robežu pārkārtošanai;

•	 zemes	nomas	līgumu	apstiprināšanu.

Nākamā domes sēde – 20.05.2020. plkst. 
15.30 

Apstiprināti ar Amatas novada 
domes 29.04.2020. sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 10, 1.§).

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

Izdarīt Amatas novada pašvaldī
bas 2020. gada 25. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 “Grozījumi Ama
tas novada pašvaldības 18.09.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 8 “Ama
tas novada pašvaldības nolikums”” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi) šā
dus grozījumus:

Svītrot Saistošo noteikumu 1.2. 
un 1.4. punktā vārdus “vai aptaujas 
kārtībā”.

 Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 1.5. punktu šādā redakcijā:

Par nekustamā īpašuma
“Lauku Aleksandri” 

atkārtoto izsoli
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lauku 

Aleksandri”, kadastra Nr.  42780070194, Skujenes pagastā, Amatas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 7,92  ha, atkārtoto 
izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta 
mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka 
informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati 
pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00 Amatas novada paš
valdības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas 
starpniecību vai elektroniski uz epastu: maris.timermanis@
amatasnovads.lv līdz 2020. gada 17. jūnija plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 15 200 EUR. Nodrošinājuma nau
da – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1520 EUR. Izsoles solis – 
500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un da
lības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas no
vada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods UNLALV2X, konts LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank:  kods HABALV22, konts LV41HABA0551000289503

“1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 
10. punktu šādā redakcijā:

“10. Amatas novada pašvaldības 
administrācijā ietilpst pašvaldību 
funkciju izpildei izveidotās un ko
pīgi saskaņā ar novadu sadarbības 
līgumu finansētās iestādes, struktūr
vienības un speciālisti:””.

Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 1.6. punktu šādā redakcijā:

 “1.5. Papildināt Saistošos notei
kumus ar 15.8. punktu šādā redak
cijā:

“15.8. biedrībā “Latvijas Zaļo ceļu 
asociācija””.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīša
nas.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Stājušies spēkā 2020. gada 1. maijā.

Asnāte Ziemele, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” prezidente

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos 
ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas 
uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas 
okupācijas varu maiņas Otrā pasaules kara lai
kā. Gan Latvijā, gan Igaunijā izveidojās meža
brāļu kustība, pretojoties padomju okupācijai. 
Abu valstu neatkarība tika atjaunota līdz ar 
Padomju Savienības sabrukumu. “Lauku ceļo
tājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā 
uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu 
vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā man
tojuma tūrisma produktā.

Šī gada aprīlī abu valstu projekta partneri 
tikās tiešsaistē, lai uzsāktu tuvāko darbu plā
nošanu. 

Kā taps militārā mantojuma tūrisma 
produkts

Sadarbojoties ar vēstures speciālistiem, 
projektā ir paredzēts ietvert vienotā tūrisma 
produktā 150–170 militārā mantojuma ob
jektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, 
kauju vietas, militārās būves, un citi objekti 
uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt 
interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. 
36 objektos projektā paredzētas investīcijas. 
Piemēram, nocietinājumi, krasta apsardzes 
baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmek
lējumiem, tiks labiekārtoti un iepazīstinās ar 
militārā mantojuma stāstiem.

Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palī
dzēs projekta partneri – Igaunijas Kara vēstu
res muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība 
un vairāki muzeji. Latvijas pusē sadarbosimies 
ar Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem. 
Attiecīgi Igaunijas Kara muzejs un Latvijas 
Okupācijas muzejs būs kā Latvijas un Igau
nijas vēsturiskās neatkarības ceļojuma “vārti”, 
kur apmeklētāji varēs iegūt informāciju ceļo
juma plānošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020.–

31.12.2022. 
Sekojiet aktualitātēm: https://www.celo

tajs.lv/lv/project/24.
Amatas novada pašvaldība Militārā man-

tojuma tūrisma projekta ietvaros izveidos 
jaunu tūrisma objektu Ieriķos, kurā ar īpa-
šu aprīkojumu papildinātās realitātes versi-
jā varēs vērot vienu no pirmajām nozīmīga-
jām  Cēsu kauju epizodēm, kas norisinājās 
1919. gada 5. jūnijā, kad sabiedroto bruņu 
vilciens devās uz sarunām ar Landesvēru 
Ieriķu stacijā, bet pa ceļam tika apšaudīts.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
(ERAF Interreg EstoniaLatvia).

Saistošie noteikumi Nr. 6
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
25.03.2020. saistošajos noteikumos Nr. 5 
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Amatas novada pašvaldības nolikums””

Uzsākts militārā mantojuma tūrisma 
projekts

Vaira Zaure, 
Amatas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja 

Š. g. 17.aprīlī, pamatojoties uz Ama
tas novada pašvaldības 06.04.2020. 
ārkārtas sēdes lēmumu 1.§ “Par ēdinā
šanas nodrošināšanu 1–12.  klašu sko
lēniem no trūcīgām, maznodrošinātām 
un daudzbērnu ģimenēm ar Covid19 
izplatību saistītās ārkārtas situācijas 
laikā” (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mā
cību gada pavasara semestra beigām), 

kur viena pārtikas preču komplekta 
cena noteikta EUR 20 (divdesmit eiro). 
Lai saņemtu pienākošos pārtikas preču 
komplektus, līdz 14. aprīlim bija jāpiesa
kās Amatas novada pašvaldības Sociāla
jā dienestā. Tika iegādāti 137 pārtikas 
preču komplekti un izdalīti Amatas no
vada teritorijā dzīvojošiem 1–12. klašu 
skolēniem no trūcīgo, maznodrošināto 
un daudzbērnu statusa ģimenēm. 

Pārtikas preču komplektu saturs ir 
mainīgs. Sastāvā ietilpst 13 dažāda vei
da produkti. Pārtikas preču komplekti 

Pārtikas preču komplekti veiksmīgi nonāk pie Amatas novada 
teritorijā dzīvojošiem  1–12. klašu skolēniem no trūcīgo, 
maznodrošināto un daudzbērnu statusa ģimenēm

veidoti pēc Sabiedrības integrācijas fon
da izveidoto pārtikas preču komplektu 
parauga. 

Tāpat, lai saņemtu pienākošos pār
tikas preču komplektus maijam, līdz 
14.  maijam bija jāpiesakās Amatas no
vada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
Arī maijā pārtikas preču komplekti tiks 
piegādāti Amatas novada teritorijā dzī
vojošiem  1–12. klašu skolēniem no trū
cīgo, maznodrošināto un daudzbērnu 
statusa ģimenēm. Maijam pieteikti 153 
pārtikas preču komplekti.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. 
Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā 
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

http://www.amatasnovads.lv
https://www.celotajs.lv/lv/project/24
https://www.celotajs.lv/lv/project/24
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Teiksma Riekstiņa, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
administratore

Amatas novada pašvaldība ai
cina zemju īpašniekus vai tiesis
kos valdītājus, kuru teritorijas ir 
invadētas ar latvāni (Heracleum 
sosnowskyi Manden), iesaistīties 
latvāņu izplatības ierobežošanas 
pasākumu veikšanā, lai nepie
ļautu latvāņu izziedēšanu, sēklu 
nogatavošanos. Zemes īpašnie
kiem vai apsaimniekotājiem lat
vāņi jāapkaro ne tikai lauksaim
nieciskās ražošanas teritorijās, 
bet arī mežmalās, mežos un ceļ
malās.

Pašvaldība pateicas visiem 
zemju īpašniekiem, kuri veic 
latvāņu ierobežošanas pasāku
mus, jo tikai kopīgiem spēkiem 
iespējams ierobežot to tālāku 
izplatību.

Saskaņā ar Latvijas Admi
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 
Septītās nodaļas “Administratī
vie pārkāpumi vides, vēstures un 
kultūras pieminekļu aizsardzī

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

Covid19 krīze un neskai
tāmie ierobežojumi ārkārtas 
stāvokļa laikā ir radījušas bažas 
par nākotni daudziem ne tikai 
Latvijas, bet arī Amatas novada 
uzņēmējiem un tūrisma indus
trijas pārstāvjiem. Vietējiem ra
žotājiem ir izpalikuši ikgadējie 
tirdziņi, iedzīvotāju pirktspēja ir 
samazinājusies un pieprasījums 
pēc atsevišķām preču grupām 
ir krities. Naktsmītnes pārcieš 
atcelto pasākumu un numuriņu 
rezervācijas, savukārt daudzi tū
risma objekti uz ārkārtas stāvok
ļa laiku ir spiesti aizvērt durvis 
ciet pavisam. 

Amatas novads ir ar plašu 
teritoriju un neskaitāmi daudz 
brīnišķīgām apskates vietām, 
naktsmītnēm, amatniekiem un 
mājražotājiem, kultūras un da
bas brīnumiem, aktīvas atpūtas 
iespējām  un labjūtības tūrisma 
piedāvājumiem. Aicinām ik
vienu iedzīvotāju, draugus un 
radus atklāt Amatas novadu, jo 
pavisam noteikti varu apgalvot, 
ka viss līdz šim Amatas novadā 
vēl nav atklāts. 

Ārkārtas stāvokļa laikā ik
viens un ikviena nozare, kuru 
skar krīzes izraisītās sekas, rod 
jaunas idejas, meklē jaunas ie
spējas un pielāgojas esošajiem 
apstākļiem. Tā, piemērām, Dra
bešu pagastā esošais kamieļu 
parks “Rakši” 28. aprīlī nāca kla
jā ar vērienīgiem jaunumiem un 

No 18. maija apmeklētājiem 
tiek atvērta visa Āraišu Ezerpils 
arheoloģiskā parka āra teritorija 
tai skaitā kultūrvēsturiskais ob
jekts “Ezerpils”. Tiks uzņemtas 
nelielas grupas un pakāpeniski 
liktas klāt jaunas programmas. 
Teritorijā ir iespēja apskatīt 
vidu slaiku pilsdrupas, Meitu 
salu ar akmens un bronzas laik
meta mājokļu paraugiem, pie
ejamas piknika vietas, šūpoles, 
kafija, WC, velo pumpis un kar
te ar apkārtnes velo maršrutiem. 
Informācija par darba laikiem 
un piedāvājumu meklējama mā
jaslapā www.araisi.com un Ārai
šu arheoloģiskā parka Facebook 
lapā www.facebook.com/Arai
suEzerpils/

Atkal sajust sportošanas gar
šu ir iespēja suņu sporta klubā 
dodkepu.lv, kur varēsi izskrie
ties ar haskijiem un izmēģināt 
kanikrosu (skriešanu sasaistē ar 
suni). Dodkepu.lv ikvienu kon
sultēs par labākajiem pārgājiena 
maršrutiem kopā ar jūsu četrkā
jaino mīluli.

Zaubē iespējams apmeklē 
luterāņu baznīcu, izstaigāt seno 
muižas parku un pie viena no 
Zaubes ezeriem vēdera priekam 
nobaudīt kādu gardumu, kuru, 
iepriekš pasūtot, pagatavos kūku 
un gardumu meistare Sarmīte 

(tālr. 26184836). Sezonai sāko
ties, pie “Lauku tēja” varēsi iz
staigāties pa pļavām un uzkrāt 
zināšanas, klausoties stāstījumā 
par ārstniecības augiem. Varē
si degustēt un iegādāties tējas,  
gatavot tēju mandalas. Plānojot 
Zaubes apmeklējumu, iesakām 
par pamatu izmantot maršrutu 
no Gaujas līdz Daugavai (P32) 
apskatot arī Līgatnes, Ogres un 
Skrīveru novada skaistākās vie
tas un interesantākos objektus. 
Maršruts no Gaujas līdz Dauga
vai pieejams: https://amata.lv/
marsrutsnogaujaslidzdauga
vaiautocelotajiemp32/.

No 1. jūnija Skujenes pagas
ta Elkas kalna saimniecībā va
rēs nakšņot terasē, izmantot ar 
malku kurināmu kublu, pēc vē
lēšanās gatavot sev maltītes no 
dārzā, siltumnīcā un pļavā pie
ejamā. Makšķerēt zivis dīķī un 
pašiem pagatavot. Būs lieliska 
iespēja sagatavot tēju krājumu 
ziemai no pļavas un dārza au
giem.

Kontakti un plašāka infor
mācija par tūrisma iespējām 
Amatas novadā pieejama www.
amata.lv.

Iepriekš noteikti iesakām 
pārbaudīt apmeklējuma iespē-
jas objektos.

no 1. maija piedāvā SAFARI par
ka apmeklējumu. Tā ir iespēja 
vērot kamieļus, lamas, alpakas, 
Puatū ēzeļus un Valē melnkakla 
kazas no savām automašīnām, 
iebraucot Rakši ZOO teritorijā. 
Kamieļu parka kafejnīca “Camel 
cafe’’ strādā drive-in režīmā, ap
meklētāji tiek apkalpoti, neiz
kāpjot no sava auto. Ēdienkarte 
ir pilnībā pielāgota drive-in re
žīmam, kas nodrošinās ātru un 
ērtu viesu apkalpošanu. Suvenī
ru veikals nodrošinās iespēju ie
gādāties suvenīrus eveikalā un 
uz vietas drive-in veikalā. Jāpie
min, ka kamieļu parkā pavasaris 
ienācis ar kamielēna un kaziņas 
piedzimšanu.

Zvārtes iezis piedāvā ne tikai 
apskatīt vienu no gleznaināka
jiem devona smilšakmens iežu 
atsegumiem, uzkāpt ieža vir
sotnē un doties pārgājienā, bet 
arī baudīt gardu maltīti Amatas 
upes krastā. Zvārtes ieža in
formācijas centrs apmeklētā
jiem piedāvā iegādāties piknika 
turzas, kuras ir iespēja pasūtīt 
internetā https://ej.uz/piknika_
turza_zi un izņemt tās informā
cijas centrā bezkontakta veidā. 
Turzas pielāgotas arī vegāniem 
un veģetāriešiem. Komplektā ie
tilpst nepieciešamie piederumi 
un maršrutu piedāvājums Zvār
tes ieža apkārtnes pārgājieniem.

Amatas novads ir bagāts ar 
dabas takām, tāpēc ikvienam 
ir iespēja pavērties apkārt un 
ieraudzīt, cik darba ir skaista – 
Cecīļu dabās takā, Ieriķu dzirna
vu takā, Amatas takā, Mežu ežu 
takā, dodoties garākos vai īsākos 

pārgājienos. Dodoties Cecīļu un 
Ieriķu dzirnavu takā, noteikti 
jāiegriežas krodziņā “Pie dzir
nakmeņa” pēc silta dzēriena un 
izslavētajiem Ieriķu pīrādziņiem 
līdzņemšanai. Pavisam drīz ar 
jaunumiem nāks klajā Ieriķu 
dzirnavu taka. 

Pie Āraišu vējdzirnavu saim
nieces var apskatīt un izstaigāt 
ne tikai visus četrus dzirnavu 
stāvus, bet arī, iepriekš piesako
ties, ir iespēja iegādāties svaigi 
ceptu maizi (tālr.  29238208). 

Ja dzīve dzīvoklī ir nogurdinā
jusi, tad droši var braukt ciemos 
uz “Meža kaujām” izkarsēties 
pirtiņā pie Amatas upes. “Meža 
kaujas” piedāvā velosipēdus, tā
pēc ir iespēja arī izbraukāties pa 
“Zaļo dzelzceļa” posmu “Ieriķi– 
Gulbene”.

Izbaudīt pirts priekus ir ie
spēja arī Sajūtu pirtī Kārļos. 
Saimnieki piedāvā ne tikai īpa
šus pirts rituālus, bet arī iepazī
ties ar sajūtu un vibrāciju bun
gām, izgatavot savas bungas no 
iepriekš sagatavotiem riņķiem 
un ādas.

Ja skolēniem un pašiem ir pie
trūkušas aizraujošākas vēstures 
stundas, tad partizānu bunkurs 
“Mežabrāļi” ir īstā vieta, kurp 
doties – vēsturiska paraugstun
da garantēta!

bā” 51.2 pantā noteikts, ka:
• par invazīvo augu sugu 

izplatības ierobežošanas pasā-
kumu neveikšanu izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no simt 
līdz trīssimt piecdesmit euro, 
bet juridiskajām personām – no 
divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro;

• par tādiem pašiem pārkā-
pumiem, ja tie izdarīti atkārto-
ti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 
trīssimt piecdesmit līdz sep
tiņsimt euro, bet juridiskajām 
personām – no piecsimt septiņ
desmit līdz divtūkstoš deviņsimt 
euro.

Ja konstatējat, ka kaimiņš ne
veic šo augu sugu ierobežošanas 
pasākumus, lūdzam sazināties 
ar Amatas novada pašvaldības 
administratīvās lietvedības in
spektoru Andri Bitaini, zvanot 
pa tālr. 28675268 vai rakstot uz 
epastu andris.bitainis@amatas
novads.lv.

Aicinām veikt latvāņu 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus!

No jauna ieraudzīt un atklāt savu – Amatas novadu! 

http://www.araisi.com
http://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
http://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
https://amata.lv/marsruts-no-gaujas-lidz-daugavai-autocelotajiem-p32/
http://www.amata.lv
file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/AMATAS%20avi%cc%84ze%202020/***Amatas%20AV_135/javascript:DeCryptX('boesjt/cjubjojtAbnbubtopwbet/mw')
file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/AMATAS%20avi%cc%84ze%202020/***Amatas%20AV_135/javascript:DeCryptX('boesjt/cjubjojtAbnbubtopwbet/mw')
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Sveicam
Amatas
novada 

jubilārus!

Amatas novadā 
mūžībā aizgājuši

2020. gada aprīlī Amatas novadā
piedzimuši seši bērni:
Drabešu pagastā – 4,
Nītaures pagastā –1,
Skujenes pagastā – 1.

Kā silts pavasara vējš aprīļa vēsajās dienās iepriecināja Ama
tas novada sociālo darbinieku (Vaira Zauere, Svidersku ģimene, 
Anita Simsone) pārtikas sūtījums aprūpējamiem mūsu novadā.

Simtu paldies visiem gādniekiem, lai viņiem un viņu ģime
nēm veselība un izturība. Ratnieki Ieriķos Latvijas Universitātes 

Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts

Latviešu folkloras krātuves 
“Autobiogrāfiju krājums” aici
na Latvijas iedzīvotājus doku
mentēt dzīvi pandēmijas laikā, 
rakstot dienasgrāmatas un sū
tot uz garamantas@lulfmi.lv. 
Šīs iniciatīvas mērķis ir saglabāt 
nākamajām paaudzēm liecības 
par ikdienu pandēmijas laikā. 

Tik vienkārši viss ir pasakāms
un bezgala viegli –
tikpat viegli, cik puķes plaukšana
un bērna smiekli.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
dzīvo ar sirdi,
sirds vārdus aklais saredzēs
un nedzirdīgais dzirdēs.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
plūsti kā upe, kā priecīgs avotiņš.

(M. Laukmane)

Neskumsti!
Es esmu tepat. Zvaigzne – debesīs,
Rasa – ābeļziedos, saule ezera spogulī.
Es tikai pārstāšu būt līdzās,
Mirdzēšu atmiņu dzirkstīs.

(Dz. Medvedjeva)
Esam kopā ar Mārīti Maču brīdī, 

kad viņas māmiņa aiziet ar citu sauli 
satikties.

Iedzīvotāji Niedru ielā 2, Nītaurē

Skaista zied kapsētiņa
Dzelteniem ziediņiem;
Kā tā skaisti neziedēja, 
Pilna dārgu dvēselīšu.

Skumju brīdī esam kopā 
ar kolēģi Mārīti Maču  un  
viņas ģimeni, no mātes uz 

mūžu atvadoties. 

Nītaures vidusskolas 
kolektīvs

Amatas pagastā
Valija Grīnberga 

(26.08.1930.–14.04.2020.)

Drabešu pagastā
Nadežda Tukiša 

(18.09.1933.–26.04.2020.)

Skujenes pagastā
Ksenija Žņakina 

(11.01.1935.–03.05.2020.)

Laura Lēģere, arheoloģe,
Amatas novada pašvaldības 
Tūrsma un Āraišu Ezerpils 
nodaļa 

Šogad Eiropas Arheoloģi
jas dienas Latvijā norisināsies 
no 19.  līdz 21.  jūnijam. Eiropas 
Arheoloģijas dienu aizsākumi 
meklējami Francijā, un kopš 
2019. gada to organizēšanā ie
saistījusies arī Latvija. Pagājušajā 
gadā arheoloģiskie pētījumi un 
dažādi arheoloģiju popularizē
joši pasākumi norisinājās Krust
pils novada Atašienes pilskalnā. 
Šajā gadā par Arheoloģijas dienu 
Latvijā galveno norises vietu tika 
izraudzīts Āraišu Ezerpils ar
heoloģiskais parks, kura teritori
jā atrodas arī 2020. gada arheo
loģiskais piemineklis – Āraišu 
ezerpils. 

Esošajā situācijā, pastāvot 
gan dažādiem ierobežojumiem, 
gan rūpēm par apmeklētāju 
drošību, visā Eiropā Arheoloģi
jas dienas notiks digitālajā vidē. 
Arī Āraišu Ezerpils arheoloģiskā 
parka komanda gatavo aizrau
jošu stāstu sēriju par ezerpili, 
tās pētnieku un rekonstrukcijas 
autoru J. Apalu, par viņa paveik
to, plāniem un sapņiem, kā arī 
par mūsu pašu ieguldījumu, šo 
darbu turpinot. Ar vizuālo ma
teriālu papildinātie stāsti tiks 
publicēti sociālajos tīklos laikā 
no 15. līdz 21. jūnijam. 

Šī gada pavasarī projek
tā “Kultūra, vēsture, arhitek
tūra Gaujas un laika lokos” ir 
uzsāk ta esošās Āraišu ezerpils 
rekonstrukcijas papildināša
na  – aizsarg celtnes fragmenta 
būvniecība. Līdz šim bijām ie

raduši redzēt tikai rekonstruētās 
ezerpils ēkas, tomēr tās iedzīvo
tāji – senie latgaļi, kas šajā apvi
dū bija ienācēji, savu dzīvesvietu 
ezera salā izraudzījās un papil
dus to nocietināja aizsardzības 
nolūkos. Rekonstrukcijas papil
dinājums apmeklētājiem sniegs 
iespēju dzīvāk un precīzāk iztē
loties, kā tolaik, 9.–10. gadsimtā, 
varēja izskatīties ezerpils, kad to 
no visām pusēm ieskāva aizsar
dzībai paredzētās celtnes: kaujas 
eja, guļbaļķu žogs un kamervei
da izbūves. 

Sekojiet līdzi jaunākajai infor
mācijai sociālajos tīklos: 

Facebook:  https://www.face
book.com/AraisuEzerpils/,

Instagram:  https://www.in
stagram.com/ezerpils/.

Latvijas iedzīvotājus aicina 
dokumentēt dzīvi pandēmijas laikā 

Dienasgrāmatas tiek publicētas 
digitālajā arhīvā garamantas.lv. 

Rakstīt var arī anonīmi. Vai
rāk par projektu un iesniegtās 
dienasgrāmatas lasāmas https:
//ej.uz/dienasgramata2020.

Eiropas Arheoloģijas dienas Āraišu 
Ezerpils arheoloģiskajā parkā

Inese Roze, 
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Drabešu muižas Amatu mājā 
atkal ir čakli pastrādāts – mī
cīts māls un klaudzējušas stel
les, meistaru rokām ir padevies 
gan metāls, gan koks, tapuši gan 
mākslas darbi, gan gluži ikdie
nišķi priekšmeti. Ik gadu ap Lat
vijas Neatkarības atjaunošanas 
dienu mēs esam pieraduši nākt 
pie jums ar tādu kā atskaiti par 
paveikto – darbu izstādi. Šogad 
viss ir citādi – kultūras dzīve 
“dzīvajā” ir apstājusies, taču ne
iespējams nav nekas, un mēs arī 
šogad esam klāt – virtuāli!

Mēs vēlamies dalīties ar jums 
savā radīšanas priekā un ar lep

numu izrādīt savu šīs sezonas 
veikumu – Drabešu muižas 
Amatu mājas pulciņu dalībnieku 
darbus! Viss kā pēc likuma – at
tālināti, distancēti un absolūti 
bez kaitējuma sabiedrības vese
lībai. Lapas augšpusē ir sarindoti 
pulciņi, pulciņos – dalībnieki, 
kuri šajā sezonā ir bijuši uzticīgi 
Drabešu muižas Amatu mājai, 
un, protams, katra dalībnieka 
domu lidojums un prasmju pie
lietojums darbos! Nebēdāsim, ka 
nevar apčamdīt – baudīsim ar 
acīm un priecāsimies par tiem, 
kuri nerimstoši vēlas apgūt ko 
jaunu, pilnveidot sevi un vērtīgi 
pavadīt laiku!

Saite uz virtuālo izstādi: 
http://drabesumuizasamatu 
maja.mozello.lv/

Drabešu muižas Amatu māja 
atklāj virtuālo izstādi

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

Vasarsvētki tiek svinēti 
50.  dienā pēc Lieldienām, kas 
parasti iekrīt svētdienā laikā no 
10. maija līdz 13. jūnijam. Šogad 
Vasarsvētki ir 31. maijā! 

31. maijā daba būs pilnībā pa
modusies, sazaļojušās koku la
pas liecinās par vasaras klātbūt
ni, būs sācies reibinošais ceriņu 
ziedēšanas laiks un saule sildīs 
biežāk. Šos svētkus aicinām atzī
mēt saskaņā ar latviešu tradīci
jām, dienu pirms Vasarsvētkiem 
aicinām tīrīt un pušķot savu 
sētu, sakopjot gan pagalmu, gan 
istabas, dekorējot ar to, ko daba 
mums ir dāvinājusi – ziediem un 
bērzu meijām.  

Gaidīsim siltu, saulainu laiku 
un pavadīsim Vasarsvētkus krāš
ņi un pozitīvi! 

31. maijs – 
Vasarsvētki

https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
https://www.instagram.com/ezerpils/
https://www.instagram.com/ezerpils/
https://ej.uz/dienasgramata2020
https://ej.uz/dienasgramata2020
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