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Kapusvētki Zaubes Vidus kapos
Plkst. 14.00

Sestdien,
20.

augustā

Jauno māmiņu bēbīšu skola 
Skujenē*
Skujenes Tautas namā no plkst. 10.00 līdz 11.00

Sestdien,
25.

augustā

Dāliju svētki
Amatas pagasta “Intos” plkst. 13.00

Sestdien,
26.

augustā

Svētdien,
9.

septembrī

Kultūras mantojuma diena. “Āraišu 
ezerpils. To paveica Jānis Apals”
Āraišu arheoloģiskais parkā plkst. 14.00 – 18.00
Pasākuma dalībniekiem būs iespējams nopelnīt 
papildu punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Kapusvētki Zaubes Āžkalna kapos
Plkst. 16.00 

Amatas novada 
sporta un atpūtas svētki*
Līvos no plkst. 11.00 līdz 17.00

Svētdien,
16.

septembrī

Nacionālo partizānu piemiņas 
pasākums
Sērmūkšos plkst. 11.00 

16. augustā notika ikgadējie 
“Vidzemnieku dārza svētki”, kur 
ik gadu tiek pulcināti Vidzemes 
novadu stāstu īpašnieki. Viņu 
stāsti lai kalpo citiem par iedro
šinājumu darīt lielas lietas.

Šogad no Amatas novada 
par veiksmes stāstu tiek saukts 
uzņēmums “Kok AN” un tā 
īpaš nieks Andis Apsītis. Pagā
jušajā gadā šis uzņēmums tika 
pieteikts arī konkursā “Amatas 
novada lepnums 2016” nominā
cijā “Labākais darba devējs” un 
saņēma pateicību.

Lūk arī viņa veiksmes stāsts!
Krievijas ķeizariene Eliza

bete savulaik skotu izcelsmes 
muižniekam Vilhelmam Fermo
ram par uzvaru septiņu gadu 
karā uzdāvināja Nītaures mui
žu. Fermoru dzimta šeit uzsāka 
un veiksmīgi attīstīja saimnie
cību – tāpat kā to dara Andis 
Apsītis, uzņēmuma SIA “Koks 
AN” īpašnieks un dibinātājs.

Uzņēmēja Anda Apsīša rī
cībā 1996.  gadā bija trīs darbi
nieki, viens lentzāģis un vēlme 
uzsākt savu biznesu. Tā Amatas 
novada Nītaures pagastā radās 
uzņēmums SIA “Koks AN”. Šo
brīd uzņēmumā ir 42 darbi nie ki, 
iegādātas  nepieciešamās iekār

Amatas novada veiksmes stāsts – 
“Koks AN” un tā īpašnieks Andis Apsītis

Drabešu Jaunajai pamatsko
lai būs tapt par izglītības iestādi, 
kas vērsta uz izcilību, un būtu 
elitāra kultūrizglītības centra sa 
stāv daļa. Lai skolas absolventi ar 
pamatotu lepnumu varētu teikt: 
“Esmu izglītību ieguvis Dra bešu 
Jaunajā pamatskolā.” Cik tālu 
līdz izvirzītajam mērķim? 

Par to saruna ar Drabešu 
Jaunās pamatskolas direktori 
Kristīni Paisumu.

No trim pretendentiem ap
stiprināšanai uz Amatas novada 
domes sēdi izvirzīta tieši šī pre
tendente – ar atbilstošāko izglī
tību un profesionālo kvalifikā
ciju, bagātīgu iepriekšējā darba 
pieredzi un pārliecinošāko jau
nās izglītības iestādes attīstības 
vīzijas redzējumu.

Direktore ir sākumskolas un 
pamatskolas skolotāja. Viņa ie
guvusi pirmsskolas un sākum
skolas logopēda kvalifikāciju, 
apguvusi un integrējusi skolas 
ikdienas darbā dažādas alter
natīvas mācību darba organi
zācijas formas un metodiskos 
paņēmienus. Savā maģistra dar
bā izstrādājusi jaunu algoritmu 
skolēna mācīšanās prasmju at

tas, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē  iegūta kvalifikācija 
“Kokapstrādes tehnologs” un 
atrastas lielākas ražošanas tel
pas. 

Uzņēmums ražo bezzaru 
sagataves un profila līstes, kas 
tiek izmantotas koka mēbeļu 
ražošanā. SIA “Koks AN” pro
dukciju novērtē ārzemju tirgos, 
tieši tāpēc lielākā daļa gatavās 
produkcijas tiek eksportēta. 
Uzņē muma īpašnieks Andis 
atklāj, ka iekļūšana eksporta tir
gū kā individuālam spēlētājam 
būtu sarežģīts process, taču, 
ap vienojoties ar citiem līdzvēr
tīgiem sadarbības partneriem, 
var noslēgt izdevīgus  līgumus 
ar uzņēmumiem, kuriem nepie

tīstībai sākumskolā.
Strādājusi par direktora viet

nieci mācību jomā un pirms
skolas metodiķi Jūrmalas Alter
natīvajā skolā un direktora 
viet nieci studiju darbā Latvijas 
Kultūras akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledžā.

Kristīne Paisuma par galveno 
atzīst cilvēkcentrētu izglītības 
pakalpojuma sniegšanu, kurā 
atrodas vieta gan rāmajiem, gan 
kustīgajiem, gan tiem, kuriem 
īpaši talanti vai mazliet lēnāks 
zināšanu un prasmju apguves 

temps, tādējādi nodrošinot in
dividualizētu un kvalitatīvu mā
cību satura apguvi.

Šobrīd direktore izvirzījusi 
pirmās trīs prioritātes, kuras 
jāīsteno jau pirmajā darba gadā. 
Vispirms viņa nosauc pirmssko 
las un pamatskolas skolo tāju ap
mācību, jo tikai ar līdera kom
petencēm apveltīta personība 
spēs “iedegt lāpas” skolēniem 
dzī ves prasmju, tai skaitā arī 
obli gātā izglītības satura, izzi
nā šanā. Skolotājiem ir jāapzi
nās, ka “IR Latvijas zinošākās un 
pro fesionālākās komandas daļa”. 

Otrkārt – izglītības procesā 
jāievieš jaunas, personību piln
veidojošas darba organizācijas 
formas, kuras atbrīvos bērnu 
no nevajadzīga stresa, no bai
lēm kļūdīties, būt citādam, bet 
gan ļaus bērnam apzināties “ko 
es zinu?”, mudinās atbildēt uz 
jautājumu “ko es gribu zināt?” 
(liekot uzsvaru uz “gribu”), un, 
visbeidzot, veidos izpratni “kā 
es to uzzināšu?”. Tikai šādi va
rēsim nodrošināt lietpratībā un 
kompetencēs balstītu, individu
alizētu izglītības satura apguves 
procesu, kas atbilst 21. gadsim

ta uzstādījumiem.
Kā trešo prioritāti jaunā 

direktore nosauc domāšanas 
mai ņu. Viņa ir apņēmības pilna 
vadīt procesu, kurā līdzšinējā 
inter nātskola pārtop  par elitāru 
kultūr izglītības centru, kas  no
drošina augsta līmeņa  izglītības 
satura apguvi katram bērnam 
pēc viņa spējām un talantiem 
papildinājumā ar mūžizglītības 
un tālākizglītības satura piedā
vājumu (mākslas un mūzikas 
meis tarklasēm, amatniecības 
tra   dī ciju saglabāšanu un pras

mju pilnveidi (sadarbībā ar 
Amatu māju), latviskās dzīves
ziņas stiprināšanu. 

Sarunas noslēgumā Kristīne 
Paisuma sirsnīgi pasmaida un 
atzīst, ka nosaukusi tikai nelie
lu daļu no iecerēm, kas saistās 
ar Drabešu Jaunās pamatskolas 
nākotnē ejamo ceļu.

Norunājam tikties, kad di
rektore būs Amatas novadā no
strādājusi 100 dienas, lai runātu 
vēl precīzāk un plašāk gan par 
nākotnes vīzijām, gan jau pa
veikto.

Kurp vedīs Drabešu Jaunās pamatskolas ceļš?

ciešami regulāri un lieli piegā
des apjomi.

Uzņēmuma īpašnieks norā
da, ka viss sasniegtais ir panākts 
ar savām zināšanām un cītīgu 
darbu. To novērtē arī darbinie
ki, kuri ikdienā izjūt atbalstu un 
zina, ka varēs paļauties uz Andi 
visdažādākajās dzīves situāci
jās. Lielākais apliecinājums un 
reizē kompliments viņa vadī
bas stilam ir daudzi ilglaicīgie 
darbinieki, par kuriem Andis 
saka: “Ar lielāko daļu darbinieku 
ir  viegli strādāt, viņi ir labi pro
fesionāļi savā jomā”. Atbildības 
sajūta par saviem darbiniekiem, 
uzņēmuma izveidē un attīstī
bā ieguldītais laiks ir galvenais 
priekšnoteikums, kas neļauj ap
stāties. 

Andis norāda, ka jābūt dul
lam, neatlaidīgam un pacietī
gam, kā arī tic, ka uzsākot savu 
biznesu, ir iespējams sasniegt 
labus rezultātus. Visus topošos 
uzņēmējus Andis iedrošina: 
“Nekad nav par vēlu sākt!” 

Uzņēmuma kontakti: 
SIA “Koks AN”
“Apsītes”, Nītaures pagasts, 
Amatas novads, LV-4112
Tālr. 29110974
e-pasts: apsitisa@gmail.com

    TIKSIMIES

ZINĪBU DIENAS SVINĪBĀS!

1. septembrī

Amatas pamatskolā plkst. 9.00

Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst. 10.00 (Līvu ciemata ēkā)

Nītaures vidusskolā plkst. 9.00

Skujenes pamatskolā plkst. 10.00

Zaubes pamatskolā plkst. 8.00

 
4. septembrī

 
 Spāres internātpamatskolā plkst. 10.30

Andis Apsītis. Foto: Vidzemes 
plānošanas reģions

Kristīne Paisuma. 
Foto: Arno Marnics

* Pasākumi tiek īstenoti projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.
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Gorkija vārdā. Mums tika parādīta 
prezentācija par Vitebskas apgabala 
bibliotēku filiāļu  darbu. Protams,  
notiek arī dažādi pasākumi – Biblio
tēku naktis, grāmatu gatavošana un 
citi. Sākta grāmatu ievadīšana elek
troniski pēc inventāra numuriem.

Viena diena bija veltīta Baltkrie
vijas galvaspilsētas Minskas ap
skatei. Pārsteidza plašie prospekti, 
laukumi, milzīgā Valdības ēka ar 
Ļeņina pieminekli, Minskas Arē
na – lielākais un modernākais ho
keja komplekss Austrumeiropā, 
gran diozie dzīvojamo ēku kvartāli. 
Augšpilsētā ar Rātslaukumu mūs 
iepriecināja teatralizēts uzvedums 
par dzīvi pilsētā no 15. līdz 19. gad
simtam. Tālāk sekoja ekskursija pa 
22 stāvus augsto Baltkrievijas Na
cionālo bibliotēku. Iepazināmies ar 
tās vēsturi, tehnisko aprīkojumu, 
māksliniecisko no  formējumu un 
arhi tektūras īpat nībām. Apmeklē
jām Grāmatas muzeju. Ar liftu uz
braucām uz jumta skatu laukumu, 
kur pavērās plašs skats uz Minsku. 
Protams, neizpalika arī fotogrāfēša
nās. Diena noslēdzās ar baltkrievu 
nacionālo vakaru saimniecībā “Bišu 
pasaule”. Atraktīvais saimnieks mūs 
iepazīstināja ar bišu dzīvi, cienāja ar 
nacionālo maltīti. Kopā ar māksli
nieku, bajāna spēlētāju, augstskolas 
pasniedzēju dziedājām un dejojām. 
Grūti bija šķirties no viesmīlīgajiem 
saimniekiem.

Pēc Minskas apmeklējām Ņesvi
žas pili – bagāto lietuviešu muiž
nieku Radzivilu galveno rezidenci, 
UNESCO Pasaules kultūras man
tojuma objektu. Pils zālēs izvietoti 
oriģināli eksponāti, kas piederējuši 
Radziviliem un viņu laikabiedriem. 
Bija iespēja apskatīt grandiozo 
pils bibliotēku ar senajām, bieza
jām  grāmatām. Visur Baltkrievijā 
grāmata tiek turēta cieņā ar piemi
nekļiem Fr.  Skorinam un grāmatai. 
Tāpat valsts pārsteidza ar to, ka mu
zejos un pilīs varējām fotogrāfēt bez 
zibspuldzes. Tā ieguvu foto ar se
najām rakstu zīmēm un grāmatām. 

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Par kārtības „Amatas 
novada pašvaldības maksas 
pakalpojumi, ko sniedz 
Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” 
papildinājumiem

Ziņo izpilddirektors M. Timermanis
Amatas novada dome, atklāti balsojot, nolemj:
papildināt “Amatas novada pašvaldības maksas pakal

pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struk
tūrvienības un iestādes” kārtības 8. punktu: “Maksa par 
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”  ar 8.4, 8.5., 8.6., 
8.7., 8.8. un 8.13, 8.14. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:

1.1.

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvie

nība
Cena 

bez PVN

8.4. 

telpas ražošanai, 
noliktavas, telpas 
saimnieciskām 
vajadzībām

1 m2 0,20

8.5.

telpas nevalstisko 
organizāciju, bezpeļņas 
organizāciju, reliģisko 
organizāciju vajadzībām

1 m2 0,03

8.6. garāžu, kūtiņu, 
palīgsaimniecību telpas 1 m2 0,15

8.7. 

veikali, biroji, sadzīves 
pakalpojumu sniedzēji, 
zobārstniecības kabineti,
finanšu iestādes

1 m2 0,28

8.8.

valsts un pašvaldību 
iestādes (neattiecas 
uz Amatas novada 
pašvaldības iestādēm)

1 m2 0,50

1.2. “8.13. Ja nomnieka darbības veids nav iekļauts 
klasifikācijas rādītājos (8.4.  8.8. punkti), tad tā atbilstī
bu un nomas maksu nosaka pēc tuvākā klasifikācijas rā
dītāja, izvērtējot nomnieka darbības veidu”. 

1.3. “8.14. Ja nomas maksa par nomnieka nomāta
jām nedzīvojamām telpām ir mazāka par 1,42 EUR (bez 
PVN) mēnesī, tad nomniekam par telpu nomu tiek pie
mērota nomas maksa 1,42 EUR (bez PVN) mēnesī”.

2. Noteikt, ka kārtības “Amatas novada pašvaldības 
maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašval
dība, tās struktūrvienības un iestādes” 8. punkta papildi
nājumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. augustu.

Jūlija sākumā Amatas novada 
bibliotekāres kopā ar vēsturiskā 
Cēsu rajona kolēģēm devās uz Balt
krieviju pieredzes apmaiņas brau
cienā.

“Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, 
sagatavots katram labam darbam.“ 
Šāds citāts latviešu un citās valodās 
mūs sagaidīja Minskā pie grandio
zās Baltkrievijas Nacionālās biblio
tēkas ēkas.

Baltkrievija mūs pārsteidza ar 
appļautām, sakoptām ceļmalām, 
ceļiem bez mašīnām. Tās parādī
jās, tikai iebraucot Polockā. Poloc
ka – galvaspilsēta pirmajai kņazistei 
Baltkrievijas teritorijā, viens no se
nākajiem tirdzniecības un pareiz
ticības kultūras centriem Eiropas 
ziemeļ  austrumos. Pirmo apmeklē
jām Grāmatu iespiešanas muzeju. 
Šeit un arī citviet Baltkrievijā tiek 
godināts grāmatizdevējs Francisks 
Skarina (1490–1552)  – baltkrievu 
apgaismotājs, ārsts un grāmatnie
cības pamatlicējs. Viņš ir viens no 
pirmajiem grāmatu iespie dējiem 
Austrumeiropā, licis pamatus balt
krievu valodas attīstībai. Muzejā 
iepazināmies ar rakstības vēsturi, 
rakstīšanas piederumiem, grāmatu 
ilustrēšanu un poligrāfiju. Kopā ar 
vietējo gidi apskatījām arī pašu Po
locku. Bijām pie Borisa akmens ar 
iekaltām 12.  gs. zīmēm Daugavas 
krastā netālu no Sofijas katedrāles, 
Eiropas ģeogrāfiskā centra monu
menta, pieminekļa baltkrievu no
slēpumainajam burtam Y un 12. gs. 
dibinātajā Sv. Eifrosinjas klosterī. 
Mums bija iespēja aplūkot senās 
freskas un stāvēt pie Sv. Eifrosinjas 
(1107–1173) pīšļiem. 

Tālāk ceļš veda uz Vitebsku, kas 
ir slavenā mākslinieka Marka Šagā
la dzimtā pilsēta. Pilsēta pārsteidza 
ar atjaunotajām baznīcām, Rietumu 
Dvinas (Daugavas) krastiem, ielās 
uzstādītajām oriģinālajām skulp
tūrām. Mūs ļoti sirsnīgi uzņēma 
Vitebskas pilsētas centrālajā bib
liotēkā, kas dibināta jau 1919. gadā 
un nosaukta rakstnieka Maksima 

Tālāk jau ceļš uz māju pusi un Lidas 
pilsētas apskate. Netālu no Lidas – 
Berjozovkā – bijām stikla rūpnīcā 
‘’Neman”. Redzējām pilnu stikla 
izstrā dājumu tapšanas ciklu un rūp
nīcas muzeju ar dižciltīgā kristāla 
izstrādājumiem. Pati Lidas pilsē
ta pārsteidza ar plašiem parkiem, 
skulptūrām, atjaunotu cietoksni. 
Viesojāmies arī Lidas reģionālajā 
bibliotēkā. Bija svētdiena, bet bib
liotēka bija atvērta. Iepazināmies ar 
tās darbu, apskatījām, kādas grāma
tas un laikrakstus Baltkrievijā izdod 
pašreiz. Jaunākās un populārākās 
grāmatas viņi izsniedz par naudu. 

Bet bibliotekāru vasaras pasāku
mi vēl nebeidzas. 18. un 19.  jūlijā 
Amatas novada bibliotekāres Mai
ra Prikule, Tamāra Miķelsone, Ilze 
Eglīte un Dace Lāce devās uz Lat
vijas Bibliotekāru biedrības Vidze
mes nodaļas 20.  saietukonferenci. 
Tas notika LVM atpūtas un tūrisma 
centrā “Ezernieki” Lubānas novadā. 
Šīs bija saturiski piesātinātas divas 
dienas. Tika apspriesta LBB jaunās 
valdes stratēģija, 2016. gada Latvijas 
publisko bibliotēku darbības piere
dze, atziņas, izvirzītas jaunas idejas, 
apskatīta profesionālā literatūra, la
sīšanas veicināšanas kampaņas un 
programmas Latvijā, meklēti biblio
tēku nākotnes atslēgas vārdi. Tāpat 
tikām iepazīstinātas ar Lubānas, 
Cesvaines, Varakļānu, Madonas no
vada kultūrvēsturiskajām vēr tībām.

Mēs, Amatas novada bibliote
kāres, izsakām pateicību Amatas 
novada pašvaldībai par atbalstu šo 
pasākumu apmeklēšanā. Mēs ne ti
kai satiekam savus kolēģus, iepazīs
tamies ar viņu darbu, bet arī papla
šinām savu redzesloku, iepazīstam 
Latvijas novadus un citu valstu vēs
turi, kultūru.

Augustā pēc mūsu atvaļināju
miem Amatas novada bibliotēkās 
būs iespējams saņemt Bērnu, Jau
niešu un Vecāku žūrijas jaunās grā
matas. Gaidīsim lasītājus!

Dace Lāce

Amatas novada bibliotekāru vasara

Amatas novada bibliotekāres uz Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas jumta skatu laukuma. Foto Dace Lāce.

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Amatas novada 
mūzikas un mākslas skolā

Jauno audzēkņu uzņemšana:
Nītaurē 
 28.08.–30.08. no plkst.14.00. līdz 18.00.;
 31.08. no plkst. 14.00. līdz 17.00.;
 1.09. un 4.09. no plkst. 14.00 līdz 18.00.
Ieriķos
 28.08.–30.08. no plkst.14.00. līdz18.00.;
 1.09. no plkst. 11.30.
Skujenē
 1.09. plkst.12.00.
 Līdzi audzēkņa dzimšanas apliecības kopija!

Jaunā mācību gada uzsākšana:
Nītaurē 4. septembrī pl. 14.00. (pēc svinīgās daļas 

ir iespējams piedalīties radošajās darbnīcās).
Ieriķos 1. septembrī pl. 11.30. (pēc svinīgās daļas 

ir iespējams piedalīties radošajās darbnīcās).
Skujenē 1. septembrī pl.12.00.
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IZGLĪTĪBA

Klāt augusts – pēdējais vasa
ras brīvlaika mēnesis. Tieši au
gustā varam kopumā atskatīties 
uz Skujenes pamatskolas aizva
dīto gadu Amatas novadā. Tas 
bijis rosīgs un interesants. Sko
las dzīvē galvenais uzdevums 
paliek mācību un audzināšanas 
darbs. Turpinām kopt un piln
veidot skolas tradīcijas.

 Par atsevišķām aktivitātēm 
un pasākumiem ir bijusi infor
mācija Amatas Avīzē, bagātīgi 
tā atspoguļota vietnē Facebook.

Jaunums interešu izglītī
bā bija jaunsargu pulciņš (vad. 
Guntars Norbuts). Mācību gada 
laikā skolēniem tika noorga
nizētas vairākas interesantas 
diennakts nometnes skolā un 
divu līdz četru dienu nometnes 
kopā ar citu skolu jaunsargiem 
ārpus skolas (arī t.s. izdzīvoša
nas nometnes), bet mācību gada 
nogalē skolā norisinājās koman
du sacensības visiem skolēniem, 
kurās pamatā bija komandas 
veidošanas princips un zināša
nu likšana lietā.

Skolā darbojas divi dažādu 
vecumu deju kolektīvi (vad. 
Solvita Krastiņa). Pavasarī deju 
kolektīvu skatē tie ieguva pir
mās pakāpes diplomus, pieda
lījās skolēnu deju svētkos “Lat
vju bērni danci veda”, kas šogad 
notika Cēsīs maija beigās. Mū
zikas pulciņa skolēni (vad. Inta 
Apalupa) apguva tautasdziesmu 
konkursa “Lakstīgalas” reper
tuāru, piedalījās tautasdziesmu 
dziedāšanas sacensībās Cēsīs 
un uzrādīja labus rezultātus – 
sākumskolas klašu komandai 
(Eva Medne, Gustavs Jevstigņe
jevs – 3. kl., Linda Bormane  – 
4. kl.) 3.  vieta. Nākamajā gadā 
darbs jāturpina, jo viena gada 
laikā visu konkursa dziesmu 
krājumu nav iespējams apgūt.

Arī pirmsskolas bērni dejo 
(vad. S. Krastiņa) un dzied (vad. 
Daiga Šveide). Turpinot tradīci
ju, viņi piedalījās Vecpiebalgas 
novada pirmsskolēnu dziesmu 
un deju svētkos. Līgatnē mūsu 
bērni piedalījās starpnovadu iz
teiksmīgās runas konkursā (sk. 
Elita Doniņa)

Skolas sportisti (sk. Agita 
Pļešakova) uzrādīja labus rezul
tātus Olimpiskās dienas tautas 
bumbas turnīrā, kas novada 
skolām norisinājās Zaubē, ie
gūstot 2. vietu. Slēpotāji pārve
da godalgoto vietu diplomus no 
Sniega dienas sacensībām Prie
kuļos. Veiksmīga un rezultatīva 
mūsu puišu komandai (Toms 
Stivriņš, Kristaps Žēpers – 7. kl. 
Edgars Demešenkovs, Mārtiņš 
Vējkrīgers – 8.  kl., Jurģis Jev
stigņejevs, Linards Olte – 9. kl.) 
izvērtās florbola sezona – Ama
tas un Līgatnes florbola turnīra 
kopvērtējumā 3. vieta. Skolā 
norisinājās volejbola turnīrs ve
cāko klašu komandām un tautas 
bumbas sacensības jaunāko kla
šu skolēniem.

Mūsu skola ir iekļauta 
UNESCO asociēto skolu pro
jektā (2015–2018), kura devī
ze ir “Mācīties zināt, mācīties 
darīt, mācīties būt un mācī
ties dzīvot kopā”, bet darbības 
joma ir vides izglītība un izglī
tība ilgtspējīgai attīstībai. Kā 
UNESCO ASP skola piedalījā
mies konkursā “Suiti turas!” (sk. 
Valda Miķelsone, Mārtiņš Žē
pers)  Alsungā, izcīnot 3.  vietu 
(Kristaps Žēpers – 7. kl., Sendi
ja Kolotiļina – 8. kl., Maija Mi
ķelsone – 9. kl.)

Skolā darbojas Amatas nova
da Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās klases nodar
bības. Jūnija sākumā Skujenes 
bibliotēkā bija aplūkojama sko
lēnu radošo darbu (zīmējumu 
un rokdarbu)  izstāde (sk. Ingrī
da Batņa, Arnita Rēdmane).

Aizvadītajā mācību gadā sko
lā uzņēmām arī viesus. Septem
brī Latvijā uzņēmām Nordplus 
projekta “Mazas skolas – lielas 
iespējas” skolēnus un skolotājus 
no Dānijas, Fēru salām un Islan
des (kopā 40 cilvēku). Sniedzām 
skolā koncertu, notika prezen
tācijas, ekskursijas, kopīga de
jošana ar “Ori”, pārgājiens ar 
uzdevumiem dabā, organizē
jām seno un mūsdienu amatu 
prasmju dienu. Maijā mūsu as
toņi skolēni un divas skolotājas 
devās uz Islandi, kur piedalījās 
projekta noslēgumā. Septembra 
beigās skolā notika Skolotāju 
dienai veltīts svinīgs pasākums 
Amatas novada pedagogiem. 
Maijā mūsu skolā norisinājās 
skolu teātru festivāls, kurā pie
dalījās kolektīvi no sešām sko
lām. 

Interesants un aizraujošs 
skolā bija nodarbību cikls per
kusionista Nila Īles vadībā, kas 
noslēdzās ar muzicēšanu festi
vālā “Krāmi skan vērtīgi” Sku
jenē Krāmu un senlietu muzeja 
atklāšanā Muzeju naktī.

Mācību gads izskanēja 30. 
maijā ar koncertu Skujenes es
trādē, kurā netrūka saules un 
skatītāju. Starp priekšnesu
miem skolēni saņēma pateicības 

Pirmais gads aizvadīts darbīgi un interesanti

“Lakstīgalu” konkursa dalībnieki Cēsīs. No kreisās stāv: skolotāja Inta 
Apalupa, Megija Ļaskovska, Samanta Ļaskovska-Brangale, Eva Medne, 
Valērija Stivriņa, Mārcis Bērziņš; sēž: Linda Bormane, Ginta Strazda, 
Gustavs Jevstigņejevs. 

9. klases izlaidumā. No kreisās: Elīna Jakovļeva, Jurģis Jevstigņejevs, Monta 
Linkuma, Markus Ļaskovskis-Brangals, audzinātāja Ilona Sopule-Žēpere, 
Ineta Masaļska, Maija Miķelsone, Linards Olte, Asnate Līga Žēpere.

Dārta Brunzāte – 1. kl.; Sin
dija Brunzāte, Guntis Felkers – 
2. kl.; Gustavs Jevstigņejevs, Eva 
Medne – 3. kl.; Linda Borma
ne – 4. kl.; Anna Lukstiņa, Me
gija Ļaskovska, Samanta Ļas
kovskaBrangale – 5. kl.; Mārcis 
Bērziņš – 8. kl.; Maija Miķelso
ne, Markus ĻaskovskisBran
gals – 9. kl.

•	 Naudas	 prēmija	 par	 gada	
vidējo vērtējumu mācību darbā, 
iekļaujot uzvedības un attiek
smju vērtējumu:

Dārta Brunzāte – 1. kl.; Gun
tis Felkers (vid. atzīme 7.0)  – 
2.  kl., Linda Bormane (7.56)– 
4.  kl.; Anna Lukstiņa (7.64), 
Sarita Tauniņa (7.0) – 5. kl.; 
Adele Lazdiņa (7.71), Valērija 
Stivriņa (7.57) – 6. kl.; Sendija 
Kolotiļina (7.25) – 8. kl.; Monta 
Linkuma (7.50), Markus Ļas
kovskisBrangals (7.56), Maija 
Miķelsone (7.25).

•	 Starpnovadu	 mājturības	
un tehnoloģiju olimpiāde (sk. 
Mārtiņš Žēpers) Cēsīs, 2. vie
ta – Kristaps Žēpers – 7. kl.

•	 Starpnovadu	informātikas	

olimpiāde (sk. Anda Lukstiņa) 
Priekuļi, atzinība – Adele Laz
diņa – 6. kl.

•	Starpnovadu	sākumskolēnu	
pētniecisko darbu skate “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” Ama
tas pamatskolā, atzinības: 

Dārta Brunzāte “Zobola 
ezers” (sk. Daiga Šveide) – 1. kl.; 
Marts Matīss Nagainis “Muša – 
draugs vai ienaidnieks” (sk. Ro
berts Nagainis) – 2. kl.; Gustavs 
Jevstigņejevs “Sēnes” (sk. Valda 
Miķelsone) – 3. kl.; Linda Bor
mane  “Truši manā saimniecī
bā” (sk. Agnese CaunīteBērzi
ņa) – 4. kl.

•	 Projekta	darba	aizstāvēša
na starpnovadu ZPD konkursā 
Vecpiebalgā – Kristaps Žēpers 
“Vīnes krēsli” (sk. Mārtiņš Žē
pers), praktiskais darbs – res
taurēšana.

Jūnijs ir izlaidumu laiks. 
Skolas zāle ir svētku rotā, gaiss 
smaržo no meijām un ziediem. 
Tie ir svētki skolai un audzēkņu 
ģimenēm. 

Skujenes pamatskolas 9. klasi 
šajā pavasarī beidza 8 audzēkņi. 

Mācību gada laikā esam 
varējuši vairākkārt tikties ar 
skolēnu vecākiem gan svētkos 
(Zinību dienā, Latvijas valsts 
svēt kos, Ziemassvētkos, gada 
noslēguma pasākumā), gan sa
pulcēs, gan pirmsskolas sporta 
dienā. Tikai kopā mēs varam 
sagaidīt labus rezultātus bērnu 
audzināšanā un izglītošanā un 
būt gandarīti par tiem. 

Uz tikšanos skolā 1. septem
brī – Zinību dienā!

Valda Miķelsone,
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Tā saucas Nordplus Junior 
skolu sadarbības projekts, kurā 
divus gadus kopā darbojās sko
las no Dānijas, Islandes, Fēru 
salām un no Latvijas mūsu Sku
jenes pamatskola. Vasarā pro
jekts noslēdzās, atskaites par 
paveikto uzrakstītas. Vēl gribas 
nedaudz atskatīties uz paveikto.

Projekta mērķis bija tā dalīb
niekiem dot iespēju iepazīt Zie
meļvalstis un Baltiju, reizē iz
jūtot lepnumu par savu dzimto 
vietu caur tās pagātni un tagad
ni, vienlaikus gūstot zināšanas 
un pieredzi. Projekta atslēgas 
vārdi – draugi, valoda un kul
tūra.

Pirmajā projekta gadā rudenī 
devāmies uz Dāniju, kur skolēni, 
četrās valodās runājot un dzie
dot, kopīgi iestudēja Andersena 
pasaku “Muļķa Hanss”. Pavasarī 
bijām atdzisušo vulkānu zemē – 
Fēru salās, kur stāvi kalni izaug 
tieši no jūras, kur koki bez cilvē

ku palīdzības augt nevar, jo aug
līgā zemes virskārta ir pavisam 
plāna. Fēru salās ir saglabājusies 
senākā līnijdeju tradīcija Eiropā. 
Mūsu uzdevums bija iepazīt šo 
deju veidu un kopā ar fēriešiem 
to izdejot.

Otrajā projekta gadā sep
tembrī bija mūsu kārta uzņemt 
partnerus savā skolā. Gan mēs 
paši, gan ciemiņi mācījās seno 
amatu prasmes – darboties ar 
vilnu un dziju, liet sveces, plēst 
skalus un no piena iegūt krēju
mu, no tā – sviestu un konfek
tes. Ar aizrautību tika dejoti 
danči “Ores” vadībā.

Projekts noslēdzās maijā ar 
vizīti Islandē. Sešās dienās tāla
jā zemē paguvām izdarīt daudz 
– gan izveidojām video, kuros 
atspoguļojām divos gados pa
veikto, gan iepazinām Islandes 
dabu  – lavas laukus, ūdenskri
tumus, geizerus. Meitenēm vis
vairāk patika pelde Zilajā lagūnā 

un Islandes zirgi, zēniem – kāp
šana kalnos. Īpašs prieks bija 
skolā sastapt islandiešu meite
nes, kas runā latviski un vasarās 
ciemojas tepat Jāņmuižā.

Paldies Ziemeļvalstu Minis
tru padomei par sniegto finan
sējumu, skolotājiem par ieguldī
to darbu un bērnu vecākiem par 
uzdrīkstēšanos, uzticēšanos, 
bērnus palaižot tālajos ceļos!

Tuvojas nākamais mācību 
gads. Skujenes pamatskola tur
pinās piedalīties starptautiska
jos skolu sadarbības projektos. 
Esam saņēmuši apstiprinājumu, 
ka nākamos divus trīs gadus 
saņemsim Eiropas Komisijas 
finan sējumu Erasmus+ projek
tiem. Rudenī mūs gaidīs jauni 
darbi un jauni draugi Portugālē.

Anda Lukstiņa, 
projekta koordinatore 
Skujenes pamatskolā

un atzinības par labu un aktīvu 
mācību darbu, dalību un panā
kumiem dažādos konkursos un 
olimpiādēs.

•	 Balva	 par	mācību	 sasnie
gumiem 2. semestrī

(vērtējumi mācību priekšme
tos no 6 un augstāk):

Mazas skolas – lielas iespējas
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SPORTSJAUNIEŠI

Lai gan šī vasara mūs nelutina ar karstiem sau
les stariem, tomēr par karstu piedzīvojumu trūku
mu gan nevar sūdzēties. Jūlija beigās tika aizvadīts 
brīnišķīgs jauniešu apmaiņas pasākums “GO Out
doors, STAY Outdoors”, jeb latviešu valodā  – “Ej 
ārā, paliec ārā”, kur dalībnieku vidū bija arī jaunie
šu grupa no Amatas novada. Projekts tiek īstenots 
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietva
ros. Jauniešu apmaiņas pasākums norisinājās no 
24. jūlija līdz 1. augustam, kad jauniešu mājas visas 
nedēļas garumā bija kempinga vieta priežu mežu 
ieskautajā “Saarjärv”, Igaunijā. Dalībnieku vidū bija 
arī jauniešu grupas no Igaunijas, Maķedonijas un 
Gruzijas. Šī bija iespēja iepazīt dažādu tautu kul
tūras, iegūt jaunus draugus un dalīties iespaidos 
par dabas krāšņumu, tradīcijām, pārgājieniem un 
citiem piedzīvojumiem.

Viens no šī projekta galvenajiem mērķiem ir 
mudināt jauniešus nesēdēt mājās, nebūt pasīviem, 
iet ārā un baudīt to, ko daba mums sniedz, ļauties 
emocijām un iemācīties jaunas prasmes. Šīs nedē
ļas laikā jaunieši ne tikai ieguva jaunus draugus, 
bet arī jaunas iemaņas, kuras noteikti noderēs da
žādās dzīves situācijās nākotnē. Jauniešu apmaiņas 
laikā Igaunijā norisinājās gan teorētiskā, gan prak
tiskā apmācība. Jaunieši tika sagatavoti patstāvīgi 
doties pārgājienos, dzīvot mežā, ja ir nepieciešams, 
palīdzēt ārkārtas situācijās un veiksmīgi atgriezties 
mājās. Jaunieši tika apmācīti pirmās palīdzības 
sniegšanā, kādiem medikamentiem ir jābūt pār
gājiena aptieciņā, ko domāt un kā rīkoties apmal
dīšanās gadījumā, kā pareizi iekurināt ugunskuru, 
uzcelt telti, attīrīt ezera ūdeni, ko ņemt līdzi mu
gursomā un kādā secībā tā ir jāsakārto un kā orien
tēties mežā ar karti un kompasu. Šīs un vēl citas 
zināšanas tika iegūtas pasākuma laikā un prakstis

Augusta sākumā Raunā tika 
aizvadīts 3. posms Fat Pipe no
vadu kausa izcīņā florbolā 3 pret 
3, kur Junioru līgā sacenstās 9 
komandas, bet MIX līgā par uz
varu cīnījās 11 komandas 

Junioru līgā trešo vietu izcīnī
ja Zaubes jaunie florbolisti “Spē
lētāji” – Armands Maksimovs, 
Guntis Knēts, Edžus Mel lēns un 
Sandijs Maksimovs, kuri pār
spēja ar rezultātu 6:0 lielāko pār
steigumu autores Betiju, Luīzi 
Raseicevas un Džeinu Ābelīti 
no komandas “Gandrīz labi”. 
Jāpiemin, ka meitenes pusfinā
lā iekļuva, pateicoties uzvarai 
pēcspēles metienu sērijā 4:3 pār 
“Gopņiku specializēto vienību”. 

Savukārt finālā komanda 
“Bez maz vai” (Jorens Malkavs, 
Reinis Rudzītis un Daniels Anis) 
ar rezultātu 4:1 pārspēja “Pika
ču” florbolistus (Jēkabs Ber
kolds, Dāvis Dauksts, Arnolds 
Zariņš, Bruno Beķeris un Kriš
jānis Tiltiņš), tādējādi reabilitē
jotos par neveiksmi finālā Līgat
nes posmā. 

Savukārt MIX līgā trešo vie

Svētdien Līvu pludmales vo
lejbola laukumos piedalījās 10 
komandas, kuras cīnījās par at
likušajiem kopvērtējuma pun
ktiem pirms gaidāmā fināla. 

B grupā lielāko pārsteigumu 
sarūpēja “Mežstrādnieki”, kuri 
grupu turnīrā pārspēja gan 
“Gateri”, “Otdix” un “Jaunpie nā
cējus”, gan arī viesus no Siguldas 
“Zeila”, un ieņēma 1. vietu. Sa vu
kārt A grupā nepārspēti palika 
“SK Fono” volejbolisti. 

Ārkārtīgi sīvas spēles 
norisinājās pusfinālos. Vispirms 
nācās kārtīgi pasvīst komandai 
“Otdix”, kas ar rezultātu 16:14 
un 15:11 pārspēja “Mežstrād
niekus”, bet otrā pusfinālā 
“SK  Fono” trīs setos nolauza 
“Gatera” pre testību ar 15:10, 
10:15 un 16:14. 

Spēlē par trešo vietu tikās 

Jauniešu apmaiņas pasākums Igaunijā 
“GO Outdoors, STAY Outdoors”

Noslēdzies 7. posms 
Amatas novada kausa 
izcīņā

“Gateris” pret “Mežstrādnie
kiem”, kur šoreiz pārāki izrādījās 
“Gateris”, divos setos pārspējot 
“Mežstrādniekus” ar 15:11 un 
16:14. 

Finālā “SK Fono” komanda ti
kās ar “Otdix”, un arī šoreiz “Ot
dix” volejbolistiem neizdevās 
uzvarēt “SK Fono” komandu. 
Nācās piekāpties divos setos ar 
rezultātu 21:17 un 21:16. 

Noslēdzoties 7. posmam par 
pārliecinošiem kopvērtējuma 
līde riem kļuvuši “SK Fono”, 
kuri savas pozīcijas var zaudēt 
tikai tad, ja finālā “SK Fono” 
netiek ārā no grupu turnīra, bet 
“Otdix” volejbolisti uzvar finālā. 

Bet daudz intriģējošāka si
tuācija ir par 2. – 3. vietu, kur 
piecas komandas, savā starpā 
līdzvērtīgi cīnoties, var iegūt 
tiesības kāpt uz goda pjedestāla. 

tu ieņēma “Gunāra sapnis” (Jā
nis Melderis, Kate Meldere, 
Artūrs Voldemārs Luters un 
Jorens Malkavs), kuri pēcspēles 
metienos ar 3:2 pārspēja “Būs 
labi” (Mārtiņš Muižnieks, Emīls 
Šūmanis, Kristaps Krujelis un 
Krišjānis Tiltiņš). 

Fināls izvērtās ļoti spraigs, 
lai arī vairāk uzbruka koman
da “Resnās trubas” (Miķelis 
Roops, Edgars Puriņš un Olafs 
Zvīnis), tomēr veiksmīgāk sa
vus momentus izdevās realizēt 
“Kūmiņam” (Kaspars Bernāts, 
Emīls Dzalbs, Kristiāns Miezītis 
un Ēriks Gruzde), kuri izvirzījās 
vadībā un spēja rezulātu noturēt 
līdz pat mača beigām – 3:1. 

Junioru līgā par vērtīgāko 
spēlētāju tika atzīts Jorens Mal
kavs, bet MIX līgā par labāko 
tienseši atzina Kristiānu Miezīti. 

Nākamais posms un lie
lais fināls norisināsies Ama
tas novada sporta un atpūtas 
svētkos Līvos 26. augustā. Pie
saki savu komandu jau tagad:
sports.amata@gmail.com!

Raunā paliek nepārspēti 
“Kūmiņš” florbolisti, 
junioros uzvar “Bez maz vai”

Izglītojoša un atpūtas no
metne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novada 
talantīgajiem bērniem vecumā 
no 14 līdz 16 gadiem “ČETRAS 
ATSLĒGAS 2017” šogad aizri
tēja Jaunpiebalgas vidusskolā. 
Nometnes devīze bija   personī
bas attīstību veido pašiniciatīva, 
drosme un radošums.

Tā ir ikgadēja balva, kas no
pelnāma ar čaklu un atbildīgu 
mācību darbu, iesaistīšanos sa
biedriskās aktivitātēs visa mā
cību gada garumā. Nometnes 
iz maksas sedz sadraudzības paš
valdības, lai atbalstītu sava no
vada talantīgos un mērķtiecīgos 
skolēnus.

Šogad nometnē jaunieši ap
guva sabiedrisko attiecību, pub
liskās runas, lietišķās etiķetes 
un medijpratību jomu. Mācījās 
domāt plašāk un dziļāk, apguva 
prasmi argumentēt, uzrunāt un 
pārliecināt publiku, sadarbo
ties. Un, protams, ieguva jau
nus draugus, jautri un lietderīgi 
pavadīja brīvo laiku. Sportoja, 
sapņoja, vēroja zvaigžņu lietu, 
spēlēja galda spēles, prātoja un 
klausījās, diskutēja, debatēja un 
improvizēja... 

Nometnē darbojās skolotāji 
no Rīgas, Ama tas, Cēsu, Prieku
ļu un Jaunpiebalgas novada, kā 
arī vairāki vieslektori: Vita Bra
kovska –  personības izaugsmes 
trenere, organizācijas ZINIS 

ki nostiprinātas 15 km garajā pārgājienā. Tika pie
dzīvoti arī jautri mirkļi 4 stundu laivu braucienā, 
dažādās spēlēs un atrakcijās “AHHAA” zinātnes 
centrā. Katras dalībvalsts uzdevums bija interna
cionālajos vakaros iepazīstināt pārējos dalībniekus 
ar savu valsti, tās kultūru un ēdieniem. 

Šī bija tikai projekta pirmā daļa, jau pavisam 
drīz – no 22. līdz 30. augustam – visi dalībnieki 
dosies uz Gruziju, kur Igaunijā iegūtās zināšanas 
būs nepieciešams pielietot reālajā dzīvē, pavadot 
nedēļu teltīs Račas kalnainajā reģionā.

Sakām lielu paldies Amatas novada pašvaldībai 
par iespēju piedalīties šādā projektā. Tās ir jaunas 
iespējas ar jauniem panākumiem!

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlie
tojumu.

Signe Volkoviča

vadītāja, Māris Resnis – piedzī
vojumu orga nizācijas LŪZUM
PUNKTS ap mācības treneris, 
Rolands Ozols  – konsultants 
personības un domāšanas attīs
tības jautājumos, mūžizglītības 
un kultūras institūta “VITAE” 
vadītājs, Māris Tūtins – NATO 
Izcilības centra vecākais ek
sperts, kurš mudi nāja jauniešus 
domāt un kritiski izvērtēt vir
tuālajā vidē pieejamo informā
ciju, pirms tai noticēt, un pado
māt, ko par katru no mums vēsta 
mūsu vied tālrunis, mājaslapas, 
kuras apmeklējam, un sociālie 
tīkli, kuros rādām savu dzīvi.

Pēcpusdienās un vakaros no
tika aktīvas, radošas nodarbības, 
sarunu šovi, saliedēšanās spēles, 
foto orientēšanās, bija saldējuma 
un joku laiks. Un, protams, bija 
aizraujoša Piebalgas gleznaino 
vietu, Emīla Dārziņa un Jāņa 
Sudrabkalna memoriālā muze
ja “Jāņaskola” un Jaunpiebalgas 
Sv.  Toma evaņģēliski luteriskās  
baznīcas apskate. Pēc tam – 
desu cepšana ugunskurā, kino 
vakars, sacensības, VIP erudīci
jas spēles. 

Par lielisku piedzīvojumu iz
vērtās vecāku vakars, kurā kopā 
ar vecākiem tika spēlēts futbols 
un galda spēles. Vecāki teica 
daudz atzinīgu vārdu gan no
metnes pedagogiem, gan savām 
pašvaldībām par iespēju bēr
niem nedēļas garumā iegūt jau
nas zināšanas un lieliski atpūs

ties kopā ar vienaudžiem.
Uz noslēguma pasākumu bija 

ieradušies vecāki, pašvaldību va 
dītāji un deputāti. Jaunieši bija 
sagatavojuši priekšnesumu, kurā 
demonstrēja gan savu prasmi 
darboties komandā, gan medij
pratības iemaņas, gan prasmi 
publiski uzstāties, radošumu un 
atraktivitāti. Katram dalībnie
kam šogad tika piešķirts atzinī
bas raksts un īpašs tituls – smai
dīgākais, asprātīgākais, drau
dzīgākais, zinātkārākais u.tml.  

Šī bija ceturtā reize, kad tika 
organizēta nometne “ČETRAS 
ATSLĒGAS”. Iepriekšējos gados 
tā notikusi Amatas, Līgatnes 
un Priekuļu novadā. Noslēgu
mā tika izlozēts, kurā novadā 
no metne tiks rīkota  nāka majā 
vasarā. Pilnā loze tika  Pār gaujas 
nova dam. Apsveicam! 

Atvadoties bērni, apņēmības 
pilni, solīja čakli mācīties jau
najā mācību gadā, lai nākamajā 
vasarā atkal varētu tikties no
metnē “ČETRAS ATSLĒGAS 
2018”, kurā slēgsim durvis uz  
TOP prasmēm, kas būs visvairāk 
pieprasītas darba tirgū, sākot ar 
2020. gadu, proti, spriestspēja 
un lēmumu pieņemšana, kom
pleksa problēmu risināšana, 
sarunu vešanas māksla un emo
cionālā inteliģence. 

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības 

apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe

 

Nometne ”ČETRAS ATSLĒGAS 2017”

mailto:sports.amata@gmail.com
http://www.vecpiebalga.lv/muzeji/muz-janaskola
http://www.vecpiebalga.lv/muzeji/muz-janaskola
http://www.vecpiebalga.lv/muzeji/muz-janaskola
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Biedrībai “Nītaureņi” 2017. ir 
septītais darbības gads. Jau pir
majos darbības gados, sadarbo
joties ar Nītaures bibliotekāri 
Mairu Prikuli un Nītaures gidi 
Daci Eipuri, sapratām, ka Nītau
res pagasts ir vieta ar bagātu 
vēsturi. Jau 2012.  gadā radās 
iecere par Nītaures izzināšanas 
projektu “Nītaures likteņstās
ti”, kura rezultātā taptu dažādas 
aktivitātes, izstāde un varbūt arī 
grāmata. Nītaure un nītaurieši 
to noteikti būtu pelnījuši. 2016.
gada pavasarī šis projekts no ie
ceres sāka kļūt par realitāti. 

Projektā “Nītaures likteņ
stāsti” no 2016. gada pava sara 
ar saviem stāstiem, materiāliem 
un citu informāciju dalījušies 
vairāk nekā 20 esošie un bijušie 
nītaurieši, ir noorganizēta citā
da Nītaures iepazīšanas spēle 
jeb ģimeņu foto orientēšanās 
Nītaurē, satikti un uzklausīti 
bijušie nītaurieši Amerikas Sa
vienotajās Valstīs, apkopotas 
vairāk nekā 150 idejas, ko ik
viens interesents var uzņemties 
īstenot Nītaurē. Rudenī tika iz
veidots krāšņs sveiciens Latvijas 
kontūras formā. Noorganizēta 
spēle “Es mīlu Tevi, Nītaure!”, 
informācijas meklēšanas proce
sā vairākkārtīgi ir būts arhīvos, 
uzsākts visu Nītaures māju ap
meklēšanas un iemūžināšanas 
projekts, izveidota lielformāta 
spēle par Nītauri, kā arī apkopo
ta un sistematizēta informācija 
pirmajai izstādei par Nītaures 
pagastu. 

Noslēgusies pirmā 
izstāde par Nītauri!

Projekts „Nītaures likteņstās
ti” ir aktīvu nītauriešu ieguldī
jums Nītaures izzināšanā. Mū
suprāt, lai saprastu, kas Nītaure 
ir šodien, jāsaprot, kāda tā bijusi 
daudz agrāk pirms mums – kādi 
notikumi veidojuši vēstures at
tīstību, kādas varas diktējušas 
dzīves ritmu, kādi cilvēki šeit 
dzīvojuši un ar ko nodarboju
šies. 

Caur dažādiem stāstiem 
esam mēģinājuši likt kopā Nī
taures vaibstus – daļu no šobrīd 
paveiktā bija iespējams redzēt 
Nītaures kultūras namā, kur no 
29. jūlija līdz 9.  augustam bija 
apskatāma projekta “Nītaures 
likteņstāsti” pirmā posma noslē
guma izstāde par Nītauri. Iz
stāde deva iespēju iepazīties ar 
daudzveidīgiem materiāliem  – 
notikumu aprakstiem, kartēm, 
fotogrāfijām, cilvēku atmiņu 
pierakstiem, grāmatām, avīžu 
rakstiem, fotogrāfiju albumiem, 
pētnieciskiem darbiem un da
žiem īpašiem priekšmetiem. Iz
stāde tika veidota tā, lai ikviens 
apmeklētājs varētu apjaust Nī
taures bagātīgo, interesanto vēs
turi un sajust iekšējo aicinājumu 
dalīties savā stāstā, pierakstīt 
savas atmiņas, lai grāmatas vai 
kādā citā formātā šo visu infor
māciju nodotu nākamajām pa
audzēm. 

Šajā projektā izveidojām arī 
unikālu Nītaures iepazīšanas 
spēli, kas nav gluži galda spēle, 
bet lielformāta grīdas spēle ar 
100 lauciņiem, kurus rotā dažā
di Nītaures skati, notikumi, per
sonības, un katrs satur kādu uz
devumu, kas spēlētājiem jāveic. 
Pabeidzot spēli, noteikti varē siet 
lepoties, ka pazīstiet Nītauri tik 
labi kā vēl nekad agrāk.  

Īsā statistika par projektu, 
izstādes organizēšanas un no
rises laiku: izstādes lielākā daļa 
materiālu balstās Nītaures bib
liotekāres Mairas Prikules 42 
gadu novadpētniecības darbā 
Nītaures bibliotēkā un Nītaures 
gides Daces Eipures 28 gadu 
ilgajā Nītaures izpētes darbā. 
Projekta aktīvākajā periodā no 
2017. gada sākuma līdz izstādes 
norisei pavadītas 450 stundas 
jeb vairāk nekā 18 diennaktis 
brīvprātīgajā darbā, iesaistoties 
vairāk nekā 20 brīvprātīgajiem. 
Šajā laikā nav ieskaitītas visas 
interesantās sarunu stundas ar 
esošajiem un bijušajiem nītau
riešiem, kuras vairs nav iespē
jams saskaitīt. Šo izstādi orga

nizējot nobraukti ap 5100 km, 
tostarp bijušas neskaitāmas vi
zītes pa Nītaures pagasta mājām 
un 8 valsts arhīvu apmeklējumi. 
Projektā kopā apskatītas, izvēr
tētas, pārrakstītas, ieske nētas, 
pieprasītas, uzlabo tas, atlasītas, 
atrastas apmēram 15  tūkstoši 
materiālo vienību, no kurām lie
lākā daļa ir fotogrāfijas un avīžu 
raksti. No jauna radīts dizains, 
no jauna radīti materiāli – ap
tuveni 100 vienības. Izstādes 
norises laikā ar cilvēku stāstiem 
un komentāriem papildināti 36 
izstādē izvietotie materiāli, kā 
arī papildus atnestas 60 jaunas 
liecības. Projekta digitālais ma
teriāls ir 72 GB liels, tajā ir 379 
mapes un 10  256 vienības. Lai 
izstāde būtu pieejama maksi
māli visiem interesentiem, tā 
tika nodrošināta 10 dienas, no 
kurām 4 dienas tā bija atvērta 
no 9:00 rītā līdz pat pusnaktij, 3 
dienas atvērta jau no plkst. 6:00, 
divpadsmit interesentiem tika 
atvērta izstāde pēc iepriekšēja 
lūguma. Izstādi kopā apmeklēja 
140 interesenti. Paldies visiem 
par lielisko darbu un labajām at
sauksmēm! 

Aicinām visus, kuri vēlas un 
var ar jauniem faktiem, infor
māciju un materiāliem papildi
nāt Nītaures vēstures krājumu, 
materiālus kopiju izgatavošanai 
nodot Nītaures bibliotēkā, Dacei 
Eipurei (tel. 29156765) vai, sazi
noties ar biedrības “Nī taureņi” 
komandu (tel. 26590545), ja 
vēla ties, lai aizbraucam ciemos 
uzklausīt stāstu un paņemt ma
teriālus. Nītaures pagasta izzi
nāšana turpināsies arī pēc iz
stādes ar visu Nītaures pagasta 
māju apmeklēšanu, lai uzklau
sītu māju stāstus un piefiksētu 
nītauriešu atmiņas. Dosimies arī 
uz arhīviem, jo pētniecība tajos 
gandrīz nekad nevar beigties, kā 
arī citādi pētīsim un precizēsim 
faktus. 

Mūsu mērķis ir uz Latvijas 
valsts simtgadi Nītaurei uzdā
vināt grāmatu vai kaut ko tikpat 
atmiņās paliekošu. Tā kā esam 
šo ieceri pateikuši skaļi, tad zi
ņojam, ka meklējam palīdzīgas 
rokas visu materiālu digitalizē
šanai un finansiālo atbalstu grā
matas vai kā tikpat paliekoša ra
dīšanai. Lūdzam atsaukties visus 
ieinteresētos! 

Nītaures likteņstāsti

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 
2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums 
ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība 
ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Projekts “Nītaures likteņ
stāsti” ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.

16 fakti par Nītauri

1. Iespējams, Nītaurei šogad ir 
liela jubileja. Ja Helma hronika ir 
patiesa, tad 2017.  gadā Nītaurei 
jāsvin 740. jubileja. Nākamgad 
apaļa jubileja būs Nītaures kultū
ras namam, kurš 2018. gada no
vembrī svinēs 50 gadu jubileju. 
2. Nītaure atrodas sešu ceļu 
krustcelēs. No Nītaures ceļi ved 
uz Līgatni, uz Mālpili, uz Zaubi, 
uz Skujeni, uz Ģikšiem un Asaru 
ezera ceļš, pa kuru var aizbraukt 
uz Ieriķiem un Spāri.  
3. Nītaurē sākas tādas skais
tas Vidzemes upes kā Amata, 
Līgatne un Mergupe. Bet tās 
nav vienīgās. Nītaurē sākas arī 
Brendupe, Silupīte, Viļumupe un 
Zaube.  

4. Reiz Nītaurē ir bijusi grāma
tu apgādība – P. Veidemaņa ap
gādība. Grāmatizdevējs P.  Vei
demanis Nītaurē 1903.  gadā 
izdevis A. Zalcmaņa un P. Baloža 
grāmatu “Vācu valodas mācība 
latviešu tautskolām”, 1904.gadā 
izdevis A.G.  Butona grāmatu 
“Lēta Ābece”, 1905. gadā Nītau
rē izdota Nemnaudu Teodora 
grāmata “Jaunības un mīlestī
bas dziesmiņas”, 1907.gadā iz
dota P. Kurmja grāmata “Ievads 
ģeogrāfijā”, bērnu drāma “Daba” 
izdota 1910.  gadā. 1915.  gadā 
izdota L. Pelēkā grāmata “Latvju 
dainu izlase – Karš”. 1898. gadā 
Veidemanis atvēra grāmatu vei
kalu Nītaures muižā.  

Pateicības
Paldies visiem, kas līdz šim 

dalījušies stāstos un materiālos! 
Paldies projekta komandai, kas 
izveidoja pirmo, kā daudzi ap
meklētāji saka – tik vērienīgo –
izstādi par Nītauri! Paldies izstā
des atklāšanas stāstu autoriem: 
Dacei Eipurei, Mairai Prikulei, 
Dinai Ivanovai un Mārtiņam 
Šteinam. Paldies par atbalstu 
un izstādes vizuālo iekārtošanu 
Larisai Šteinei, Nītaures kultū
ras namam un skaistuma darb
nīcai “LAMMBE”. Paldies Inesei 
Skrapcei par skaistās lielformāta 
spēles dizainu un vizuālajiem 
materiāliem! Paldies Svetlanai 
Drunkai un zemnieku saimnie
cībai “Krišvaldi” par izstādes at
klāšanas gardo mielastu. Paldies 
par atbalstu izstādes veidošanā 
Tauniņu ģimenei, Uldim Klein

Turpinājums 6. lpp.

Izstāde Nītaures kultūras namā un projekta komanda

Lielformāta spēle par Nītauri

Vācu ordeņa pils Nītaurē. Helma hronika.

Projekta komanda:
Dina Ivanova – projekta va

dītāja, biedrības “Nītaureņi” ak
tīviste, Mārtiņš Šteins – biedrī
bas “Nītaureņi” aktīvists, Maira 
Prikule – Nītaures bibliotekāre, 
Dace Eipure – Nītaures gide, 
Larisa Šteine – Nītaures kultū
ras nama pasākumu organizato
re, Inese Skrapce – režisore un 
lielformāta spēles par Nītauri 
dizaina autore. Arī tu vari būt 
projekta komandas dalībnieks, 
tikai sazinies ar mums! 

Informāciju par projekta ak
tivitātēm, iesaistīšanās iespējām 
un izstādes norises laika foto 
mirkļi pieejami biedrības “Nī
taureņi” komunikācijas kanālos, 
kā arī Nītaures bibliotēkā. 

šmitam, Kristapam Zvejnie
kam, Krišam Ivanovam, Evijai 
Strikmanei, Betijai Vildiņai un 
Evijai Vildiņai. Paldies pašval
dības jauniešu nodarbinātības 
programmas dalībniekiem. Pal
dies Nītaures pagasta pārvaldes 
darbiniekiem Pēterim Grugu
lim, Laimai Ivanovskai un Gun
daram Kārkliņam par palīdzību 
izstādes organizēšanā. 

Vislielākais paldies projekta 
“Nītaures likteņstāsti” lieldrau
giem – Valsts Kultūrkapitāla 
fondam, Amatas novada pašval
dībai, Borisa un Ināras Teterevu 
fondam – par atbalstu un doto 
iespēju šādu projektu realizēt!

Paldies visiem, kas līdz šim 
ziedojuši finansējumu projek
tam un tā turpināšanai. Kopā 
pirms izstādes un izstādes laikā 
saziedoti 120 euro. 

Informāciju sagatavoja projekta komanda



6

www.amatasnovads.lv

KULTŪRA

Sestdien, 9.  septembrī 
plkst.  14.00 Āraišu arheolo ģis
kajā parkā notiks izcilajam ar
heologam un Latvijas ezerpiļu 
atklājējam arheologam Jānim 
Apalam veltīts pasākums Kultū
ras mantojuma dienu ietvaros.

Uz pasākumu aicināti ieras
ties gan tie, kuru dzīve kādā 
brīdī ir bijusi saistīta ar Āraišu 
ezerpili, gan tie, kas vēlas uzzi
nāt vairāk par ezerpils atklāšanu, 
no jauna tapšanu un darbošanos 
tajā. 

Visas dienas garumā tiks pie
dāvāta iespēja iepazīt Jāņa Apa
la paveikto aktīvā un izzinošā 
veidā – spēlējot ģimeņu spēli, 
klausoties teikas par lidojoša
jiem ezeriem, kam vēderā ezeru 
pilis, uzzīmējot kādu no lidojošo 
ezeru stāstiem, „satiekot” Jāni 
Apalu videoformātā vienā no 
ezerpils mītnēm. Īpašu aktivi
tāti ģimenēm piedāvās biedrība 
„Āraisis” – bērniem vai visai ģi
menei būs iespējams piedalīties 
foto piedzīvojumā. Ikviens varēs 
iemūžināt sevi un savu ģimeni 
uz sava zīmējuma fona. 

Nelielos lasījumos varēs uzzi
nāt, kā ezerpiļu atklāšanu veici
nāja lidojošo ezeru teikas, kāda 
bija Jāņa Apala personība un kā 
tā palīdzēja ezerpiļu izpētē un 

Tiek vāktas atmiņas par arheologu 
Jāni Apalu un Āraišu ezerpili

Āraišu arheoloģiskais parkas aicina dalīties ar atmiņām, 
fotogrāfijām un citām liecībām par arheologu Jāni Apalu 
un Āraišu ezerpils izpēti, rekonstrukciju un darbību. Kopš 
pirmajiem izrakumiem pagājuši vairāk nekā 50 gadi, kopš pirmās 
eksperimentālās būves uzcelšanas  – gandrīz 40, kopš ezerpils 
atvēršanas apmeklētājiem – gandrīz 30. Tuvojoties Latvijas 
simtgadei, Āraišu ezerpils ir ne vien objekts, kas rāda un skaidro 
vēsturi, bet arī pati vieta un cilvēki, kas ar to saistīti, veido unikālu 
Latvijas vēstures lapaspusi. 

2018.  gada nogalē Āraišu arheoloģiskajā parkā tiks radīta 
ekspozīcija, kas veltīta šīs vietas atklājējam un jaunradītājam  
Jānim Apalam. Lai tā būtu iespējami pilnīgāka un vispusīgāka, 
priecāsimies par ikviena devumu!

Atmiņas un citas liecības iespējams iesniegt gan elektroniski, 
gan Āraišu arheoloģiskajā parkā, gan atsevišķi vienojoties par 
ērtāko variantu. Sazinieties – sanda.salmina@amatasnovads.lv vai 
zvanot 25665528!

Kultūras mantojuma diena Āraišu 
arheoloģiskajā parkā. “Āraišu ezerpils. 
To paveica arheologs Jānis Apals”

kā Āraišu ezerpils tapšanā līdz
darbojās arheologs, arhitekts un 
celtnieks, par Jāņa Apala pro
fesionālo veikumu, iecerēm un 
īstenoto. 

Pēc lasījumiem kopā ar ar
heologa dzīvesbiedri un līdzgait
nieci arheoloģi Zigrīdu Apalu 
un Amatas folkloras kopu „Ore”  
būs iespējams iepazīt ievēroja
mu Latvijas arheologu sadzī
visko pusi koncertā “Arheologu 
iecienītākās dziesmas”. 

 Dienu noslēgs akcija „Dzīvā 
bibliotēka: dalīšanās atmiņās par 
arheologu Jāni Apalu un notiku
miem ezerpilī”, kurā apmeklētāji 
tiks aicināti ieklausīties cilvē

5. Nītaurē bijis šaursliežu 
dzelz ceļš. Pirmā pasaules kara 
gados Krievijas armija Daugavas 
frontes apkalpošanai no Līgat
nes stacijas “Ligat” caur Nītauri, 
Madlienu un Lēdmani izbūvēja 
provizorisku zirgu vilces kara 
lauku dzelzceļu ar atzarojumiem 
Skrīveru un Kokneses virzienā.  
6. Reiz Nītaurē notikuši vairāki 
Dziesmu svētki. Tajos piedalījies 
vietējais Nītaures koris un kori 
no tuvākas un tālākas apkārtnes. 
3. dziesmu svētkos bijuši 14 kori 
un 400 dziedātāji. Koncertu bau
dījuši aptuveni 2000 klausītāju. 
7. Nītaurē pierakstīts daudz 
tautasdziesmu. Nītaurietis Ren
dels Krišjāņa Barona “Dainu ska
pim” savācis 2532 tautasdzies
mas. Rendels bija arī viens no 
visaktīvākajiem tautasdziesmu 
vācējiem. 
8. Nītaurē dzimušas dažādas 
spilgtas personības: Jānis Zālītis 
(1884 – 1943), latviešu kompo
nists un viens no ievērojamā
kajiem 1920.–1930. gadu mūzi
kas kritiķiem; latviešu politiķis 
Andris Bērziņš, bijušais Latvijas 
Valsts prezidents (2011–2015). 
Nītaurē šobrīd dzīvo Inese Ziņ
ģīte – visā Latvijā zināma veselī
ga dzīvesveida popularizētāja. 
9. 1909.  gadā Nītaures ciemā 
atradās šādi tirdzniecības un 
rūpniecības uzņēmumi: viena 
maiz nīca, trīs miesnieki, viens 
dārz nieks, viens skārdnieks, viens 
krāsotājs, divi kalēji, trīs skro
deri, divi kurpnieki, viens gald
nieks, viens pulksteņmeistars, 
viens brīvgaldnieks, viens foto
grāfs, divi grāmatsējēji, viena 
pirts un vienas ūdensdzirnavas.  

10. Reiz Nītaurē bija Brāļu kapi 
1. pasaules karā kritušajiem, taču 
2. pasaules karā kritušo karavīru 
mirstīgās atliekas tika apglabā
tas, likvidējot šo piemiņas vietu. 
1984. gadā tika izveidots pašrei
zējais padomju karavīru jeb sar
kanarmiešu piemiņas ansamblis. 
Par 1. pasaules karā kritušo pie
miņas vietu liecina dažādi avoti. 
Viens no tiem: laikraksts “Latvi
jas Kareivis” (Nr. 197, 04.09.1934) 
raksta: “Kritušo varoņu piemiņas 
svinības Nītaurē. Svētdien Nī
taurē notika par Latviju kritušo 
strēlnieku un nezināmo kara
vīru Brāļu kapu iesvētīšana un 
Nītau res pagasta aizsargu noda
ļas 15 gadu pastāvēšanas atcere.” 
Nītaures gide Dace Eipure tur
pina vākt ziedojumus, lai atjau
notu padomju režīma iznīcināto 
1917.  gadā pie Nītaures kritušo 
latviešu strēlnieku un nezināmo 
karavīru piemiņas vietu. 
11. Skaistus Nītaures skatus 
zīmējis Johans Kristofs Broce. 
Viens no zīmējumiem ir Nītau

res baznīcas skats (tagadējā lute
rāņu baznīca). Nītaures baznīca 
celta 1762.–1769.  g. ar laukiem 
neraksturīgu, ļoti augstu torni. 
1.  pasaules kara laikā baznīcu 
saspridzināja, 1928.  g. to atjau
noja, taču baznīca bija zaudējusi 
daudz no sava agrākā krāšņuma. 
12. Nītaures pareizticīgo baz
nīcas arhitekts ir Jānis Fridrihs 
Baumanis, kas projektējis arī 
Latvijas Republikas Saeimas, Rī
gas cirka un Jāzepa Vītola Mūzi
kas akadēmijas ēku. 
13. Tur, kur tagad Nītaures ho
keja laukums, reiz bija deju pla
cis jeb estrāde. 2017. gada ziema 
bija laukuma 3. sezona. Nītaures 
hokeja laukumu jeb mūsu #NHL 
izveidoja biedrība “Nītaureņi” 
kopā ar aktīviem iedzīvotājiem 
2014./15.  gada ziemā. Protams, 
Nītaure nav palikusi bez estrā
des. Jaunā estrāde tika atklāta 
2014. gadā Paaudžu parkā. 
14. Nītaures apkaimē reiz biju
šas Nītaures muiža, Ķēču muiža, 
Lakšu muiža, Zērbiņu pusmuiža, 
kas atsevišķos avotos minēta kā 
Sērbiņu pusmuiža vai Sērbiņu 
muiža, un Slīpes muiža. Slīpes 
muiža bijusi grezna un viena no 
apkārtnes bagātākajām. Muižā 
bijušas 70 istabas, piecstāvīgs 
ūdens  tornis un ūdens baseins. 
Uz pils jumta ziedējuši puķu dār
zi. Kāds Slīpes iedzīvotājs stāstī
jis, ka viņa tēvs muižā piecas die
nas kāra gleznas pie sienām. Pēc 
1905. gada, kad pili aizdedzināja, 
vietējiem iedzīvotājiem bijis tei
ciens: “Kad Slīpes muiža dega, 
zelts tecēja ārā.”

15. Projekta “Nītaures likteņ
stāsti” rezultātā tapusī izstāde ir 
pirmā visaptverošā izstāde par 
Nītaures pagastu. Tās saturisko 
pamatu veido Nītaures bibliotē
kas novadpētniecības materiāli, 
ko savā darbības laikā savākusi 
un apkopojusi bibliotekāre Mai
ra Prikule, Nītaures gides Daces 
Eipures pētniecības darbā iegū
tie materiāli, biedrības “Nītaure
ņi” pētniecības darbā iegūtie ma
teriāli, kā arī dažādi nītauriešu 
nodoti materiāli. Projektā tapusi 
arī lielformāta spēle par Nītauri. 
Projekta “Nītaures likteņstāsti” 
lieldraugi ir Valsts Kultūrkapitā
la fonds, Amatas novada pašval
dība, Borisa un Ināras Teterevu 
fonds.
16. Projektā “Nītaures likteņ
stāsti” tapusi lielformāta spēle 
par Nītauri. Spēle ir izaicinā
jums un iespēja ikvienam iepa
zīt Nītaures pagasta vēsturi un 
mūsdienu notikumus. Spēle būs 
pieejama ikvienam interesentam 
dažādos Nītaures notikumos, 
Nītaures bibliotēkā un iepriekš 
piesakoties arī spēlēšanai ģime
nes un draugu lokā. 

kos – ezerpils stāsta lapaspusēs 
vai nodaļās, kas kādā brīdī bijuši 
saistīti ar J.  Apalu vai ezerpili. 
Tiks stāstīti gan nopietni, gan 
mazāk nopienti stāsti par izra
kumu gaitu, ezerpils celtniecību, 
dzīvi un sadzīvi Āraišu ezerpils 
dažādos pastāvēšanas posmos.

Atmiņās dalīties visas dienas 
garumā aicināts ikviens, aiz
pildot anketu vai parādot savā 
krājumā esošas fotogrāfijas.  Lai 
tā būtu iespējami pilnīgāka un 
vispusīgāka, priecāsimies par 
ikviena, kaut nedaudz iesais
tītā, atmiņām, fotogrāfijām un 
citām vēsturiskām liecībām! Ja 
vēlaties atmiņās dalīties elektro
niski, rakstiet: sanda.salmina@
amatas novads.lv! 

Šī gada Kultūras mantojuma 
dienās uzmanība tiek pievērsta 
ievērojamām personībām un no
tikumiem un vietām, kas saistās 
ar viņu darbību. Nepārprotami, 
Āraišu un citu ezerpiļu atklāšana 
bija nozīmīgs notikums Latvijas 
vēsturē, tāpat arī zemūdens ar
heoloģijas aizsākšana un senas 
dzīvesvietas rekonstrukcija ek
sperimentālās arheoloģijas ceļā. 
To visu paveicis arheologs Jānis 
Apals. Tieši viņš, veicot izraku
mus Āraišu ezera saliņā, reali
zējot ezerpils rekonstrukcijas 
projektu un izveidojot Āraišu 
ezerpili par tūristu un skolēnu 
iecienītu vietu, iezīmēja Latvi
jas kartē jaunu Eiropas mēroga 
kultūrvēsturiski nozīmīgu vietu. 
Ir radīta platforma, kas kalpo 
par pamatbāzi arī šodienas in
teresentiem un pētniekiem. Ar
heologa Jāņa Apala paveiktais, 
atstātās publikācijas, līdzgaitnie
ku atmiņas un stāsti par ezerpils 
tapšanas gaitu vēl aizvien ir no
zīmīgi sava laika liecinieki. 

Pasākums notiks Āraišu ar
heoloģiskajā parkā, Amatas 
novada Drabešos. Ieeja parkā: 
skolēniem, studentiem, pen
sionāriem – 1 EUR, pieauguša
jiem – 2 EUR.

Sanda Salmiņa
Amatas novada pašvaldības 

nodaļas “Āraišu arheoloģiskais 
parks” pasākumu organizatore

16 fakti par Nītauri
Turpinājums no 5. lpp.

mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
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12. augustā norisinājās pirmā 
“Āraišnieku sporta diena”, kad puiši 
dažādos vecumos pulcējās uz fut
bola maču, bet meitenes nāca just 
līdzi. Pēc tam visi devās uz Āraišu 
ezeru, lai kopā baudītu vasaras 
karstāko dienu peldoties, laivojot un 
SUPojot. Īpaši liels prieks par futbola 
spēlētajiem, jo kopā sanāca divas 
kārtīgas komandas – 14 spēlētāju (7 
pret 7), kas ņipri cīnījās par bumbu 
+28°C karstumā. Spēlēja gan vīri, gan 
dēli vecuma amplitūdā apmēram no 
11 līdz 60 gadiem. Izrādās, ka neviens 
nav gatavs gaidīt nākamās vasaras 
sporta spēles, ko ceram iedibināt kā 
tradīciju, tāpēc puiši sāk organizēties 
bumbas trenkāšanai jau pēc mēneša 
un grib to darīt regulāri. Tā kā tie, 
kas šoreiz netika vai nezināja, var 
droši dot ziņu par vēlmi pievienoties, 
zvanot 29256285. 

Otra jauniedibinātā aktivitāte ir 
Āraišu gleznošanas plenēri pasnie
dzējas Ingūnas Briedes vadībā. Pir
mo plenēru organizējām, pateicoties 
Amatas novada pašvaldības NVO 
projektu konkursam. Tas bija kā ek
speriments, jo nezinājām, cik liela 
būs atsaucība. Piedalījās gan pieau
gušie, gan bērni ar dažādiem gleznot
prasmes līmeņiem, bet visi pavadīja 
relaksējošu laiku krāsu un skaistu 
ainavu pasaulē. Pasākums lieliski iz
devās, un tagad tam būs turpinājumi, 
tuvākais jau 19. augustā plkst. 10.00, 
pulcēšanās Āraišu vējdzirnavu kalnā. 
Gleznošanai ir sagādātas akvareļu 
krāsas, bet var līdzi ņemt arī savas ie
mīļotās krāsas. Vēlams līdzi paņemt 
sēžamo un kādu uzkožamu nieku ko
pīgam galdam. Piedalīties var ne tikai 
Āraišu iedzīvotāji, bet arī draugi, radi 

un paziņas no tuvienes un tālienes. 
Uzgleznotos darbiņus organizatori 
plāno ierāmēt un  Miķeldienas pasā
kumā sarīkot izstādi Siena šķūnī. Pēc 
tam autori varēs darbiņus saņemt at
pakaļ. Dalībai plenērā nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās, zvanot vai 
sūtot SMS uz 29408606. 

Miķeļdienas pasākums jau kļuvis 
par ikgadēju tradīciju. Tā ir reize, 
kad Drabešu muižas Amatu māja 
rīko savu studiju “Atvērto dienu”, bet 
“Āraišu biedrība” rīko stādu un sēklu 
maiņu, kā arī gardākā ievārījuma 
un sāļās mērcītes konkursu. Šogad 
Āraišos Miķeldiena tiks svinēta 
24. septembrī. 

Gada pirmajā pusē mums bija 
tikšanās “Kārļukalnā”, kur apspriedām 
dažādas idejas un vēlmes. Viena lieta, 
kas Āraišiem būtu nepieciešama, 
izrādījās, ir informācijas stends, kur 
izlikt ne vien pasākumu afišas, bet 
arī personīgus sludinājumus. Tā nu 
pašvaldības NVO konkursu 2.  kartā 
iesniedzām afišu staba skici un saņē
mām tā izveidei līdzfinansējumu. 
Tagad projekts līdz gada beigām ir 
jārealizē.   

Rudenī turpināsim šajā ga dā aiz
sāktās tikšanās, lai iepa zītu un izzinā
tu paši savu ap kārtni un kultūrvēsturi. 
Par biedrī bas aktivitātēm var uz zināt 
Facebook profilā “Āraišu biedrība” kā 
arī saņemot SMS vai epastu. Ja vēla
ties sa ņemt mūsu ziņas, tad rakstiet 
uz epastu:  araisubiedriba@gmail.
com, zvaniet 29408606 vai rakstiet 
ziņu Facebook. Aicinām arī atbalstīt 
biedrības aktivitātes, iestājoties bied
rībā, jo mēs paši un kopā varam pa
darīt savu vietējo dzīvi un vidi sev 
tīkamāku un interesantāku.

SABIEDRĪBA

Kopš marta Amatas novada 
pašvaldība uzsākusi projektu 
“Vie tējās sabiedrības veselības 
veici nāšanas un slimību pro
filakses pasākumu īstenošana 
Amatas novadā”. 

Līdz šim aizvadītas lekcijas 
par veselīgu uzturu un fizis
kajām aktivitātēm Zaubes pa
matskolā, Amatas pamatskolā, 
Skujenes pamatskolā, Drabešu 
sākumskolā. Nodarbībās par 
uzturu un tam nepieciešamo 
fizisko slodzi skolēni analizēja 
uztura un kustību paradumus, 
rosinot pārdomas un veicinot 
zināšanas par uzņemto kaloriju 
un fiziskās aktivitātes saistību. 
Aktivitāšu mērķis ir izglītot sko
lēnus par veselīgu uzturu, prak
tiski iesaistīt veselīgu ēdienu un 
uzkodu pagatavošanas nodar
bībās, īpaši akcentējot dārzeņu 
un augļu patēriņa palielināšanu 
skolēnu uzturā. Lekciju cikls vi
sās Amatas novada skolās turpi
nāsies, sākot ar septembri. 

Projekta laikā Zaubē tika sa
rīkota tikšanās ar ginekologu 
par onkoslimību profilaksi gine
koloģijā un tikšanās ar ģimene
ses ārstu par cukura diabētu un 

kardioloģiju, šāda lekcija tika or
ganizēta arī Nītaurē. Pasākumu 
mērķis ir nodrošināt pilnvēr
tīgu slimību profilaksi Amatas 
novada iedzīvotājiem. Oktobra 
mēnesī plānota tikšanās ar pul
monologu par onkoslimību pro
filaksi plaušās. 

Nītaurē un Skujenē tiek or
ganizēta “Jauno māmiņu un 
bēbīšu skola” uz kuru aicinā
tas Amatas novada māmiņas 
ar mazuļiem. Nākamā tikšanās 
reize 25. augus tā Skujenes Tau
tas namā. Lekcijas tēma mazuļa 
fizio lo ģiskā un emocionālā attīs
tība. Tiek nodrošināts autotrans
ports, lai nogādātu māmiņas ar 
mazuļiem uz nodarbību norises 
vietu. Māmiņas, kurām nav ie
spējas nokļūt uz nodarbību, ai
cinām pieteikties pie projekta 
koordinatores.

Projekta ietvaros Spāres inte
rnātpamatskolas skolēniem tika 
nodrošinātas papildus fizis kās 
aktivitātes. Pasākuma mērķis ir 
iepazīstināt bērnus ar daudz
veidīgām sporta aktivitātēm kā 
veselību veicinošām nodarbēm. 

Spāres internātpamatskolas 
skolēniem tika nodrošinātas arī 

Sabiedrības veselības veicināšanas projekta īstenošana rit veiksmīgi

“Āraišu biedrības” aktīvā vasara

peldēšanas apmācības sertificēta 
trenera pavadībā Priekuļu peld
basienā „Rifs”. Fizisko aktivitāšu 
popularizēšana un peldēšanas 
apmācības turpināsies, sākot ar 
septembri. 

Aizvadīti arī pasākumi pla
šākai sabiedrībai – “Nūjosim 
Āraišos pieneņziedēšanas laikā”, 
kas pulcēja kuplu skaitu apmek
lētāju, piesaistot interesentus arī 
no citiem Latvijas novadiem, 
kā arī jaunatklāšanas pasākums 
“Gaujas sākuma meklējumos”, 
kura mērķis ir popularizēt fi
ziskās aktivitātes kā aktīva dzī
veseida sastāvdaļu, kā veselību 
veicinošu nodarbi. Nākamais 
pasākums, kas norisināsies vi
sas dienas garumā, ir “Ģimeņu 
sporta un atpūtas svētki Līvos”, 
26. augustā. 

Veselības projektā tika orga
nizētas aktivitātes Amatas no
vada senioriem – Ģikšu kultūras 
centrā notika lekcija par veselīgu 
uzturu, īpaši pielāgota senoriem. 
Praktiskajā nodarbībā tika gata
voti veselīgi burgeri un smūtiji 
no dārzā salasītām ogām, beigās 
bija pagatavotā ēdiena baudīša
na.

Augustā aizvadīta nūjošanas 
apmācība un pārgājiens gar jū
ras krastu Amatas novada senio
riem Saulkrastu pludmalē “Baltā 
kāpa”. Caur atraktīviem vingro
jumiem seniori apguva nūjoša
nas pamatus, pēc tam devās ne
lielā pārgājienā gar jūras krastu. 
Dienas beigās gandarījums par 
paveikto un jauniegūtajām ie
maņām. Turpmākās aktivitātes 
senioriem notiks, sākot ar ok
tobri. Plānots kustību nodarbī
bu cikls fizioterapeita pavadībā 
Amatas novada Gikšos, detali
zeta informācija par pasākuma 
norises laiku tiks papildināta.

Nītaurē aizvadīta nūjošanas 
nodarbība, kurā apmeklētājiem 
bija iespēja uzzināt, kas ir nūjo
šana, kapēc tā ir vērtīga cilvēka 
ķermenim, kā arī apgūt nūjoša
nas tehnikas pamatus, izpildot 
dažādus vingrinājumus, iema
ņas nostiprinot, dodoties nelielā 
pastaigā pa parku. Šādas nodar
bības projekta ietvaros Amatas 

novadā notiks Ieriķos, Līvos un 
Zaubē, sākot ar septembri. Tiem 
apmeklētājiem, kuriem nav sa
vas nūjas, tās tiks nodrošinātas.

Visu pasākumu apmeklējums 
ir bez maksas. Gaidīsim intere
sentus citos pasākumos!

Detalizēta informācija par 
notiekošajiem pasākumiem 
katru mēnesi tiks nodrošināta 
infor matīvajā izdevumā „Ama
tas Avīze”, mājaslapā www.ama
tasnovads.lv sadaļā Sabiedrības 
veselības veicināšana, kā arī so
ciālajos tīklos twitter.com (Ama
tasNovads), Draugiem.lv (Ama
tas novada pašvaldība).
Projekta koordinatore 
Dace Rubene, tālr. 28681083, 
e-pasts:dace.rubene@amatas-
novads.lv

*Pasākumi tiek īstenoti ESF 
projekta “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un slimī
bu profilakses pasākumu īsteno
šana Amatas novadā” ietvaros 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/007).

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais fonds

I E G U L D Ī J U M S   T A V Ā   N Ā K O T N Ē
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Avīze”       “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 5. septembrim, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ligitai Pickai  māmiņu 
pavadod smilšu kalniņā.

2. klases skolēni un vecāki

Amatas pagastā
Dagnija Eglīte – 70 gadi
Maiga Tazāne – 84 gadi
Valija Lāce – 85 gadi
Valija Grīnberga – 87 gadi
Sofija Ņefedova – 88 gadi
Rasma Cīrule – 89 gadi
Pēteris Brūns – 90 gadi
Skujenes pagastā
Dzidra Grundule – 87 gadi
Vitālija Ūdre – 84 gadi
Antra Jurčenko – 75 gadi
Antoņina Zitmane – 70 gadi
Zaubes pagastā
Ausma  Znotiņa – 88 gadi
Danija Zita Kalniņa – 83 gadi
Velta Kviese – 82 gadi
Monika Mētra Vīksna – 81 gads
Lūcija Belca – 75 gadi
Anna Madelāne – 75 gadi
Vilhelmīne Bīriņa – 70 gadi
Nītaures pagastā
Brālēna Silvija – 85 gadi
Oboznaja Valda – 80 gadi
Baltiņa Ilga – 70 gadi
Drabešu pagastā
Aina Milta – 94 gadi
Dzidra Ikauniece – 87 gadi
Fevronija Mūrniece – 86 gadi
Gunta Jākobsone – 85 gadi
Juris Bērziņš – 84 gadi
Jānis Kaņeps – 75 gadi
Leons Helmuts Upīts – 75 gadi

Skujenes pagastā
Edvīns Meļķis 

(20.10.1958.–26.07.2017.)
Nītaures pagastā

Leonards Koroļkovs 
(10.07.1951.–24.07.2017.)

Ārija Zaķe
(21.12.1935.–20.07.2017.)

Zaubes pagastā
Ainars Svētiņš 

(03.04.1964.–17.07.2017.)

Drabešu pagastā
Einars Rīders
Rasa Kalniņa
Kurts Garklāvs
Jānis Kurpnieks

Skujenes pagastā
Kate Arta Stepanova

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Sveicam
augusta

jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Jau kopš maija sākuma Amatas 
novada pašvaldība aicināja ikvie
nu novada iedzīvotāju paraudzī
ties uz līdzcilvēkiem un pateikt 
paldies tiem, kuri to ir pelnījuši. 
Aizpildot anketu, ikviens varēja 
ieteikt savu kandidātu kādā no 10 
nominācijām.

Pateicamies ikvienam, kurš 
nepalika vienaldzīgs un aiz pildīja 
konkursa “Amatas novada lep
nums 2017” anketu. Kopumā 
gan balsošanas kastēs, gan elek
troniski tika iesniegtas ap 100 
anketām. Šogad īpaši jāpa teicas 
visiem ieteicējiem, jo gandrīz vi
siem ieteiktajiem kandidātiem ir 
pievienots skaists apraksts par la
bajiem darbiem un sasniegtajiem 
rezultātiem.

Visi kandidāti tiks aicināti 
uz noslēguma balli, kas notiks 
novembrī.

No visiem kandidātiem tiks iz
vēlēti tie, pie kuriem ciemos do
sies Amatas novada pašvaldības 
pārstāvji, lai iepazītos tuvāk un 
izvēlētos tos, kuri saņems titulu 
“Amatas novada lepnums 2017” 
un galveno balvu – 200  EUR –
katrā no nominācijām.

Lūk, visi ieteiktie kandidāti, 
kuru labo sirdi un padarīto ir 
novērtējuši Amatas novada 
iedzīvotāji:

NOMINĀCIJA
“SAKOPTĀKĀ AMATAS 
NOVADA PRIVĀTMĀJA”

“Vēķi”, Drabešu pag.
“Lejas Rauduvītes”, Drabešu pag.
Krasta iela7, Drabešu pag.
“Putras”, Līvi, Drabešu pag.
“Lauči”, Drabešu pag.
Kalna iela4, Ģikši, Amatas pag.
Saules iela 1, Ģikši, Amatas pag.
Liepu iela 1, Ģikši, Amatas pag.
Liepu iela 4, Ģikši, Amatas pag.
Liepu5, Ģikši, Amatas pag.
“Putniņi”, Ģikši, Amatas pag.
“Sarmas”, Nītaures pag.
“Robežnieki”, Nītaures pag.
“Liepkalni”, Nītaures pag.
 “Āmuri”, Nītaures pag.
“Liepas”, Nītaures pag.
“Dzintari”, Nītaures pag.
“Lāčplēši”, Zaubes pag.
“Līcīši” Skujenes pag.
Priežu 17, Skujenes pag.
Grantskalni 1, Skujenes pag.
“Gaidas” Skujenes pag.

NOMINĀCIJA
“SAKOPTĀKĀ AMATAS 

NOVADA VIENSĒTA”
“Pieņi”, Guna KalniņaPriede,
   Amatas pag.
“Akmenskalns”, Spodrīte Rozīte
   Amatas pag.
“Aparnieki”, Elita un Kārlis Eglīši
    Amatas pag.
“Strautkalni”, Maija Rudzīte,
   Amatas pag.
“Rencēni”, Amatas pag.
“Zipi”, Guntis Grīnbergs, 
   Amatas pag.
“Kauļi”, Zaiga Ventere, 
   Amatas pag.

Noslēgusies kandidātu pieteikšana konkursam 
“Amatas novada lepnums”

“Pērles”, Jānis un Ilona Kandeļi,
    Amatas pagasts
“Putniņi”, Ģikši, Amatas pag.
“Indrāni” , Skujenes pag.
“Bieriņkalns”, Juris Karlsons,
   Skujenes pag.
“Plumpaiņi”, Nītaures pag.
“Lejas Suces”, Nītaures pag.
“Ausekļi”, Nītaures pag.
“Jātnieki”, Nītaures pag.
“Lauciņi”, Zaubes pag.
“Aizupji”, Zaubes pag.
“Kalna Lūkāni”, Zaubes pag. 
“Sautiņi”, Drabešu pag.
“Vecdāvas”, Drabešu pag.  
“Ziedkalni”, Jevgēnijs Timofejevs
  Amata, Drabešu pag.

NOMINĀCIJA
“SALIEDĒTĀKA DAUDZ-

DZĪVOKĻU MĀJA AMATAS 
NOVADĀ”

“Vītoli”, Nītaures pag.
“Ozoli”, Nītaures pag.
“Blāzmas”, Nītaures pag.
“Saktas”, Nītaures pag.
Cēsu iela 14 (“Bērzi”), Ģikši,
   Amatas pag.
“Pakalni”, Ģikši, Amatas pag.
Zvārtas iela 5, Līvi, Drabešu pag.
Zvārtas iela 3, Līvi, Drabešu pag.
Skolotāju māja, Drabešu pag.
Zīles, Zaubes pag.

NOMINĀCIJA
“PAGASTA “LABAIS 

GARIŅŠ””
Vija Indriksone, Skujenes pag.
Sarmīte Dumpe, Sērmūkši,  
   Skujenes pag.
Mārgēviču ģimene, 
   Skujenes pag.
Ināra Grīnberga, Zaubes pag.
Olita Elmere, Zaubes pag.
Inita Skrastiņa, Zaubes pag.
Rudīte Stūrīte, Zaubes pag.
Sarmīte Sviderska, Drabešu pag.
Eva Staltmane, Drabešu pag.
Lilita Stapulione, Līvi, 
   Drabešu pag.
Sandra Rozīte, Līvi, Drabešu pag.
Emīlija Logina, Ģikši, Amatas pag.
Anna Oborenko, Spāre, 
   Amatas pag.
Guntis Jaunietis Ģikši, 
   Amatas pag.
Aleksandra Freivalde un   
 pensionā ru organizācija  
 “Dzīves prieks” Amatas pag.
Aija Pundure, Ģikši, Amatas pag.
Ivars Lācis, Ģikši, Amatas pag.
Elita Eglīte, Amatas pag.
Pēteris Grugulis, Nītaures pag.
Maira Prikule, Nītaures pag.
Inese Varekoja, Nītaures pag.
Jauniešu organizācija “Nītaureņi”   
  un Mārtiņš Šteins, Nītaures pag.
Nītaures KKS, Nītaures pag.
Nītaures hokeja laukuma   
 veidotāji – Artis Pētersons,  
 Māris Pētersons un Atis  
 Vildiņš, Nītaures pag.
Larisa Šteina, Nītaures pag.
Andris Prikulis Nītaures pag.
Ina Jakubovska, Nītaures pag.
Hilda (pareizticīgo baznīca), 
   Nītaures pag.
Ruta Balaško, Nītaures pag.

NOMINĀCIJA
“LABĀKAIS DARBA DEVĒJS”
SIA MAGAM, Ģikši, 
   Amatas pag.
Z/S Aparnieki, Amatas pag.
Nītaures dzirnavas, Nītaures pag.
Z/S “Birzlejas”, Nītaures pag.
SIA “Ekju”, Ieriķi, Drabešu pag.
“Dores”, Ieriķi, Drabešu pag.
“Rakši”, Drabešu pag.
Z/S “Amatas”, Skujenes pag.
“Sidrabjērs”, Zaubes pag.
Amatas novada pašvaldība

NOMINĀCIJA
“RAŽENĀKĀ AMATAS 
NOVADA ZEMNIEKU 

SAIMNIECĪBA VAI 
ZIVSAIMNIECĪBA”

“Kārļu zivjaudzētava”, Kārļi,
   Drabešu pag.
Z/S “Jaunkalniņi”, Drabešu pag.
Z/S Santas Rīderes, 
   Drabešu pag.
Z/S “Kalna Smīdes”, Drabešu pag.
Z/S “Dzintari” Drabešu pag.
Kooperatīvs “Zaļais grozs”,   
   Nītaures pag.
Z/S “Plumpaiņi”, Nītaures pag.
Z/S “Ķiberes”, Nītaures pag.
P/S “Lejas Suces”, Nītaures pag.
Z/S “Krišvaldi”, Nītaures pag.
Z/S “Aparnieki”, Amatas pag.
Z/S “Šopas”, Amatas pag.
Z/s Indrāni, Liene Margēviča,  
   Skujenes pag.
Z/S “Amatas”, Skujenes pag.
Z/S “Lejas Dandēni”, 
   Skujenes pag.
Z/S “Māļi”, Skujenes pag.
Z/S “Lazdu Laipas”, Skujenes pag.
Z/S “Medņi”, Skujenes pag.
Z/S “Atēnas”, Zaubes pag.

NOMINĀCIJA
“IEDZĪVOTĀJIEM 

DRAUDZĪGĀKĀ TIRGOTAVA 
VAI KAFEJNĪCA”

Veikals “Timrotiņš” (SIA “Saime
  AE”), Ģikši, Amatas pag.
Ģikšu veikals, Amatas pag.
Veikals “Mini vesko”, Nītaures pag.
Kafejnīca “Runčuks”,   
   Nītaures pag.
Veikals “Pīlēns”, Nītaures pag.
SIA “Saime AE” veikals,   
   Skujenes pag.
Veikals “Skorpions”, Zaubes pag.
Aptieka SIA “Cerība”, 
   Nītaures pag.
Kafejnīca “Melturi”, Drabešu pag.
Veikals “Priedes”, Ieriķi, 
   Drabešu pag.
Kafejnīca “Pie Dzirnakmeņa”,
   Ieriķi, Drabešu pag.
Veikals Līvos, Līvi, Drabešu pag.

NOMINĀCIJA
“INTRESANTĀKAIS JAUNAIS 

TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS 
AMATAS NOVADA”

“Sesīļu poniji”, Drabešu pag.
Pārgājiens “Nūjosim Āraišos”, 
  Āraiši, Drabešu pag.
“Cecīļu dabas taka”, 
  Ieriķi, Drabešu pag.
“Mežabrāļu bunkurs”, 
  Melturi, Drabešu pag.

Āraišu arheoloģiskais parks, 
   Āraiši, Drabešu pag.
Ekskursijas Āraišos, Drabešu pag.
Spēle “Āraišu leģendas”, 
   Āraiši, Drabešu pag.
“Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag.
“Dāliju svētki”, Amatas pag.
Melānijas Vanagas muzejs,
   Amatas pag.
“Krāmu un seno lietu muzejs”,
  Skujenes pag.
Zaubes savvaļas kulinārais 
   festivāls, Zaubes pag.
Izstāde “Nītaures likteņstāsti”, 
   Nītaures pag.
“Nītaures vēstures taka”, 
   Nītaures pag.

NOMINĀCIJA
 “AKTĪVĀKAIS PILSĒTNIEKS 

LAUKOS”
Juris Veidmanis, Skujenes pag.
Inese Stibe, Skujenes pag.
Inta Blūma, Sērmūkši, 
   Skujenes pag.
Imants Dzelme, Zaubes pag.
Edgars Geisters, Zaubes pag.
SIA Nilsson puiši, Drabešu pag.
Velga Rickwood, Ieriķi, 
   Drabešu pag.
Dzintra Dukule, Ģikši, 
   Drabešu pag.
Mārtiņš Gailis, Amatas pag.
Vārpu ģimene, Amatas pag.
Jānis Ozols, Amatas pag.
Grīnbergu ģimene, Amatas pag.
Juris Rijnieks, Amatas pag.
Andris Lūkins, Nītaures pag.
Iveta Ivanova, Nītaures pag.
Svetlana Drunka, Nītaures pag.
Inese Skrapce, Nītaures pag.

NOMINĀCIJA
“RADOŠĀKAIS NOVADNIEKS”
Jēkabs Dimiters, Amatas pag.
Anita Tinusa, Ģikši, Amatas pag.
Aleksandra Freivalde, 
   Ģikši, Amatas pag.
Viktorija Vildiņa, 
   Ģikši, Amatas pag.
Ingrīda Lāce, Ģikši, Amatas pag.
Laila Zeile, Skujenes pag.
Kaspars Dimiters, Skujenes pag.
Baiba Jukņeviča, Skujenes pag.
Liena Margeviča, Skujenes pag.
Kristaps Blauss, Drabešu pag.
Austris Āboliņš, Drabešu pag.
Eva Staltmane, Drabešu pag.
Baiba Balode, Nītaures pag.
Larisa Šteina, Nītaures pag.
Mārtiņš Šteins, Nītaures pag.
Nītaures Tautas koris
Dzidra Medvedjeva, 
   Nītaures pag.
Sandra SlavišenaDorša, 
   Zaubes pag.
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