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No plkst. 11.00 līdz 16.00 ĪPAŠAIS DIENAS NOTIKUMS
BRĪVDABAS ĀRSTNIECISKO UN ĒDAMO AUGU SEMINĀRS 

zāļu sievas Līgas Eglītes vadībā
Semināra programma
11.00 Līga Eglīte. Ārstniecības un ēdamo augu semināra atklāšana
 Informācija par dienas norisi
11.15 Vaira Kārkliņa. Augu hidrolāti veselībai, skaistumam, labsajūtai
12.15 Dace Kalniņa. Bioloģiskā saimniekošana, domāšana
13.00 Tējas pauze. Zāļu sievas Saulgriežu tēja no lielā katla
13.15 Ligita Rozenberga. Kā atrast savus augus
14.00 Pusdienu pauze
14.30 Botāniskais pārgājiens pa Āraišu apkārtni ārstniecības augu iepazīšanā

Seminārs tiek organizēts kā atsevišķa dienas aktivitāte ar iepriekšēju pieteikšanos, vietu 
skaits ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās: ligaeglite@inbox.lv. 
Dalības maksa seminārā: 5.00 EUR. 
Cenā iekļauts – tējas pauze, vieglas pusdienas, vakara koncerta apmeklējums.

Visas 
dienas 
gaitā 

no 11.00

•	 Ārstniecības	augu	brīvdabas	ekspozīcija
•	 Dažādas	meistarklases	un	tirgošanās,	mainīšanas	un	iepazīšanās,	

tikšanās ar dabas dziedniekiem 
•	 Fitoterapeita Artūra Tereško ārstniecisko tēju gatavošanas darbnīca 

un pieredzes stāsti
•	 Skrubju	veidošanas	darbnīca	ar	dabīgo	augu	aromterapeiti	Ingu Nemši
•	 Rūnu	rakstu	trauciņu	gatavošana	kopā	ar	astroloģi	Aiju Austrumu
•	 Zāļu paklāju aušana Meitu salā ar Anneli Slišāni, 
•	 +100 Deči Latvijai (uz Latvijas simtgadi topošās izstādes daļa ar 

ieaustajiem dabas materiāliem)
•	 Zāļu	un	ziedu	vainagu pīšanas darbnīca ar Inesi Jansoni
•	 Mākslas	darbnīca	Ar dabu gleznot dabu ar Saivu Fiļimoņenkovu
•	 Celu jostu aušana ar Viktoriju Sīviņu
•	 Zaļais tirdziņš – mājražotāju un amatnieku darinājumu tirgus.
•	 Spēles,	ekskursijas
•	 Zaļais pavards – krodziņš ar nātru zupu, vērša gaļas cepeti un citiem 

gardumiem
14.00 •	 Koklētājas	un	dziesminieces	Ingas Karpičas koncerts uz viduslaiku 

pilsdrupu skatuves
16.00 •	 Folkloras kopas “ORE” spēlēšanās un rotaļas
19.00 •	 Vakara koncerts ar sadziedāšanos pie ugunskura. Sadziedāšanos 

vadīs dziesminiece Inga Karpiča, rotkalis, latviskās dzīvesziņas 
     pazinējs un folklorists Daumants Kalniņš ar meitu folkloristi un 

koklētāju Ievu Kalniņu

  Šis ir viens no spēles “Āraišu leģendas” (www.araisi.com)
pasākumiem, kur, nofotogrāfējoties ar pasākuma plakā tu, būs 
iespējams nopelnīt papildu 20 punktus. Vēl papild punktus no-
pelnīsiet, ja fotogrāfijā būs redzams kādā no darbnīcām pašu 
rokām darināts suvenīrs.
 Biļetes uz pasākumu (izņemot dalībai seminārā) 
iepriekšpārdošanā: www.bezrindas.lv un pasākuma dienā 
Āraišu arheoloģiskajā parkā. Biļešu cenas no 2 EUR līdz 7 EUR.

8. jūlijā Amatas novada Zaubē jau 
otro vasaru notiks Zaubes savvaļas 
kulinārais festivāls, kas pulcēs ne tikai 
ēdiena baudītājus, bet arī mājražotājus 
un profesionālus pavārus, kuri festivā-
lā varēs smelties iedvesmu neikdieniš-
ķām, paaudzēs mantotas garšas ēdiena 
receptēm.

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 
aizsākumi meklējami jau vairāk nekā 
pirms pieciem gadiem, kad vietējais 
mednieku un makšķernieku kolektīvs 
“Zaube” organizēja mednieku svētkus 
sev, vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. 
Augšezera krastā, brīvā dabā galdā tika 
uz iesma cepta mežacūka, vārīta zupa, 
kūpinātas vietējo ezeru zivis. 

Pagājušajā gadā sadarbībā ar Amatas 
novada pašvaldību un kustības “DA-
BAS GARŠA” iniciatoru, “Restorāna 3” 
šefpavāru Ēriku Dreibantu, svētki tika 
rīkoti kā Zaubes savvaļas kulinārais fes-
tivāls, kas ieguva milzīgu atsaucību un 
atzinību.

Lai akcentētu mūsu dabas bagā tības 
un no paaudzes paaudzē glabātās kuli-
nārās tradīcijas, šogad festivālā darbo-
sies tematiskās zonas – “Mežs”, “Ūdeņi”, 
“Pļava”, “Dabas dzērieni”.

Pati svētku būtība nav mainījusies. 
“Meža” zonā arī šogad mednieku un 
makšķernieku kolektīvs “Zaube” paga-
tavos uzkodas degus tāci jām no medī-
juma pēc savām īpaša jām receptēm. Uz 
iesma tiks cepta meža cūka, katlā bur-
buļos īsta mednieku zupa, cepsies buka 
šašliks, būs aukstās uzkodas no aļņa, 
brieža, bebra, mežacūkas gaļas. Uz kar-
stiem akmeņiem tiks cepts steiks. Ap-
meklētāji varēs nogaršot priežu čiekuru 
sīrupu un citus no meža veltēm gatavo-
tus labumus. 

“Ūdens” zonā no kūpinātavas tiks 
ņemtas svaigi kūpinātas ezera zivis un 
vārīta zivju zupa. Būs iespēja veldzēt 
slāpes ar dažādu avotu ūdeņiem un salī-
dzināt to garšas. 

“Pļavas” zonā uzmanība tiks pievēr-
sta pļavu augiem – piemēram, piene-
nēm, nātrēm un ko no tām var paga-
tavot, būs siera siešana no bioloģiska 
piena un tiks skaidrots, kāda nozīme 

17. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 22.00

ZAĻĀ BRĪVDIENA ĀRAIŠOS
BRĪVDIENA VISIEM, KAM PATĪK ATPŪTA BRĪVĀ DABĀ, 

IESPĒJA PIEDALĪTIES UN UZZINĀT, IZMĒĢINĀT UN SAPRAST

tam, ka govis brīvi ganās pļavās, ēdot 
dabīgu zāli. Šeit arī  varēs uzzināt par 
Latvijas apstākļu piemērotību jaunas 
kultūras – kvinojas –  audzēšanai, kā arī 
nogaršot no tās gatavotas pankūkas ar 
gardām mērcītēm. 

“Dabas dzērienu” zonā darbosies or-
ganizācija “Par labu alu”, kas demons-
trēs mājas alus gatavošanas metodes, 
kā arī dos degustēt dažādus no vai-
variņiem, pelašķiem, kadiķogām u.c. 
gatavotus alus veidus. Savas vīnu un 
citu dzērienu pagatavošanas prasmes 
demonstrēs “Zilvera vīni”. Bet par zāļu 
tējām parūpēsies “Lauku tējas”. 

Atpūtas zonā visas dienas garumā 
varēs skatīties raidījumu sēriju “Ēst ir 
tavā dabā”, būs mūzika, dejas. Šeit nori-
sināsies arī konkurss “Labākā lauku tor-
te 2017”, ko vadīs TV raidījuma “Kūku 
kari” vadītāja Ilze Briede. 

Lieliem un maziem par prieku dar-
bosies “zaļais tirdziņš”, dažādas radošās 
darbnīcas, , loku šaušana, “laika mašī-
na”, spēles un citas izklaides. 

Par vēderpriekiem rūpēsies “Resto-
rāns 3” sadarbībā ar “Vienkoču parku” 
ēdiena estētiskajā noformējumā. Būs 
arī “Lustīgie meistari” no viesu nama 
“Laimes ligzda”, kas aicinās arī uz klim-
pu meistarklasēm, “Skrīveru saldējums” 
u.c.

Par festivāla atmosfēru rūpēsies pū-
tēju orķestris “Cēsis”, vakara izskaņā 
zaļumballi spēlēs grupa “Kārklu blūzs”. 

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls 
ir ne tikai gardēžiem, bet arī ikvienam, 
kuram tuva ir savvaļas tēma – kā iz-
mantot to, ko daba mums dod, un ņemt 
to prātīgi. 

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls 
ir iekļauts arī “Eiropas gastronomijas 
Riga-Gauja reģiona” pasākumu plānā.

Biļetes iespējams iegādāties iepriekš-
pārdošanā www.bezrindas.lv.

Vairāk informācijas par festivālu mā-
jaslapā www.wildfoodfest.lv.

Indra Paseka,
Amatas novada pašvaldības

tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Vasaras viducī notiks Zaubes 
savvaļas kulinārais festivāls

Pilna informācija par pasākumu – https://www.facebook.com #Zaļā brīvdiena
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Mērķis – veikt uzraudzības 
funkcijas par Amatas novada 
domes normatīvo aktu, saistošo 
noteikumu ievērošanu, līdzdar-
boties sabiedriskās kārtības no-
drošināšanā, žūpības un netiklī-
bas apkarošanā Amatas novada 
administratīvajā teritorijā.

Galvenie darba uzdevumi:
•	 pastāvīgi	 un	 sadarbībā	 ar	

struktūrvienību vai iestādi, kam 
Amatas novada dome deleģējusi 
sabiedriskās kārtības funkcijas 
nodrošināšanu, Amatas novada 
administratīvajā teritorijā veikt 
uzraudzības funkcijas par Ama-
tas novada domes normatīvo 
aktu, saistošo noteikumu ievē-
rošanu, kuru kontroles tiesības 
pilnvarojusi Amatas novada 
dome;

•	 par	apsekošanas	gaitā	kon-
statētajiem saistošo noteikumu 
administratīvajiem pārkāpu-
miem sastādīt apskates proto-
kolu, norādot termiņu pārkā-
pumu novēršanai vai informēt 
attiecīgo institūciju, kam dome 

Ievēlētā deputāta 
vārds, uzvārds Saraksts Nr. 

sarakstā Plusi Svītro-
jumi Balsis

Elita Eglīte Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 1 856 77 2146

Ēriks Bauers Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 7 220 112 1475

Guna Kalniņa-Priede Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 2 164 116 1415

Jānis Kārkliņš Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 14 138 118 1387

Andris Jansons Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 3 142 150 1359

Inese Varekoja Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 16 116 130 1353

Māris Timermanis Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 4 199 214 1352

Mārtiņš Andris Cīrulis Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 8 105 126 1346

Linda Abramova Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 15 99 121 1345

Tālis Šelengovs Zaļo un Zemnieku savienība, 
Partija “VIENOTĪBA” 17 128 152 1343

Teiksma Riekstiņa VIDZEMES PARTIJA 2 127 24 454

Valda Veisenkopfa VIDZEMES PARTIJA 1 91 38 404

Edgars Jānis Plēģeris VIDZEMES PARTIJA 6 52 27 376

Indars Upīts Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” 
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 73 12 265

Āris Kazerovskis No sirds Latvijai 2 35 18 179

2017. gada Amatas novada pašvaldības 
vēlēšanu rezultāti

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V 
kārtas līguma Nr. 5 “Kanalizācijas tīklu paplašināša-
na Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros ir pabeigta 
būvprojekta izstrāde un saskaņošana Cēsu novada 
un Amatas novada būvvaldēs. Ir izpildīti būvvalžu 
izvirzītie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un sākti 
kanalizācijas tīklu izbūve Amatas novada Līvu cie-
ma bijušā dārzkopības kooperatīva “Agra” ciematā.

Būvdarbus veic SIA “Woltec” no Valmieras, un 
darbu izpildes termiņš ir 2017.  gada novembris. 

No jūnija Amatas novada pašvaldībā strādā 
administratīvais lietvedības inspektors

Būvprojektu izstrādāja SIA “Lakalme” un būvuz-
raudzību veic SIA “Akorda”.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstī bas projekta 
V kārta. Nr. 5.3.1.0/16/I/011

Informācija par tīklu izbūves gaitu līguma Nr. 5 
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerā-
cijas robežās” ietvaros.

Kanalizācijas tīklu izbūves posmi laikā no 31.05. 
līdz 02.06.2017. ir redzami www.amatasnovads.lv.

deleģējusi sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu Amatas novada 
administratīvajā teritorijā;

•	 kontrolēt	 administratīvo	
pār kāpumu novēršanai apskates 
protokolā norādītā termiņa ievē-
rošanu;

•	 veikt	 lietvedību	 adminis-
tratīvo pārkāpumu lietās, sastā-
dīt administratīvā pārkāpuma 
protokolu par norādītajā termi ņā 
nenovērstajiem pārkāpumiem;

•	 izskatīt	fizisko	un	juridisko	
personu iesniegumus un priekš-
likumus, veikt iesniegtos norā-
dīto faktu pārbaudi un objektu 
apsekošanu, noformēt apskates 
protokolu;

•	 sagatavot	 rakstiskas	 atbil
des uz fizisko un juridisko per-
sonu iesniegumiem. priekšliku-
miem atbilstoši Inspektora 
kom pe  tencei un LR spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem.

•	 savas	 kompetences	 ietva-
ros sniegt mutiskus skaidroju-
mus un konsultācijas iedzīvotā-
jiem.

Projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības 
projekta V kārta” ietvaros sākti būvdarbi Agrā

Administratīvā 
lietvedības inspektora 

pieņemšanas laiki

Katra mēneša 1. un 3. nedē ļas 
otrdienā:

Zaubes pagasta pārvalde - 
10.00–12.00;

Nītaures pagasta pārvalde - 
13.00–15.00;

Skujenes pagas ta pārvalde - 
15.30–17.00.

Katra mēneša 2. un 4. nedē ļas 
otrdienā: 

CATA (3. stāvs, 304 kab.) - 
8.00–9.30;

Amatas pagasta pārvalde - 
10.00–12.00; 

Amatas novada pašvaldība 
(Drabešu pagasta “Ausmas”) - 
13.00–14.30; 

CATA (3. stāvs, 304 kab.) - 
15.00–17.00.

Kontaktinformācija: 28675268, 
e-pasts: 
andris.bitainis@amatasnovads.lv

Lauku atbalsta dienests ir ap-
stiprinājis Amatas novada paš-
valdības projektu iesniegumus 
“Pašvaldības ceļa “Amatas sko-
la–Gribuļi–Lielmārči” rekons-
trukcija” (Nr. 17-09-A00702-
000016) un “Pašvaldības ceļa 
“Zaube–Galiņi” rekonstrukcija” 
(Nr. 17-09-A00702-000017), 
kas tika iesniegti Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.  ga-
dam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros.

Lai uzlabotu Amatas nova-
da publiskās infrastruktūras 
kvalitāti un veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību, ir paredzēts 
veikt grants ceļa “Amatas sko-
la–Gribuļi–Lielmārči” un ceļa 
“Zaube–Galiņi” posma no 0,00 
km līdz 6,51 km rekonstruk-
ciju. Tiks atjaunota un pastip-
rināta ceļa konstrukcija, rakti 

sāngrāvji un noņemti apaugumi 
no nomalēm, tiks iztīrītas labā 
stāvoklī esošās caurtekas un no-
mainītas bojātās dzelzsbetona 
caurtekas uz jaunām plastmasas 
caurtekām. Tiks likvidēti ceļa 
nodalījuma joslā vai tiešā ceļa 
tuvumā esošie koki un krūmi, 
lai palielinātu redzamību un no-
drošinātu meliorācijas sistēmas 
darbību. Ceļa rekonstrukcija 
ļaus pašvaldībai ekonomēt fi-
nanšu līdzekļus, kas katru gadu 
tiek ieguldīti šo ceļo remontos.

Projektu “Pašvaldības ceļa 
“Amatas skola–Gribuļi–Liel-
mārči” rekonstrukcija” izmak-
sas ir 214  839,48 EUR, no 
tām publiskais finansējums – 
186 623,53 EUR.

Projekta “Pašvaldības ceļa 
“Zaube – Galiņi” rekonstrukcija” 
izmaksas ir 283 618,48 EUR, no 
tām publiskais finansējums – 
243 130,39 EUR.

Tiks īstenoti ceļu 
rekonstrukcijas projekti

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=FtqQQ4yJrbno%2B80r5sqKWA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=D1l7InlFS5O3hD1mzoPsQw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=VZMx8hCwaSEYFZYKBQbP8w%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=8A%2B%2F%2FlkIkku7jm%2F3UO9wFQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=Gj56UDxt8xCPIBe2U5Fg5Q%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=Zc12%2BDK93IKSLmGUC2m7MA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=X%2FnVZYwiu%2FxvVthX0H7KvA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=vvGAj4AZuez4lTzvBo781Q%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=VJjluDOLgXuyyFU2cj0ePg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=omW2d6dhcv8lL6Ut7E3fww%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=m3lPyAl4pTO59V8NUe%2B4dQ%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=T5A7IQDTZeWFskX6qvZVvg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=cnOVG82MPgvhva8OOGDsZA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=lV1ivaNn0IbtnRwoFanbFA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=cnOVG82MPgvhva8OOGDsZA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=aZ4wQN3wq4K%2FAZoYzN2p3w%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=cnOVG82MPgvhva8OOGDsZA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=M5DvaE76lwyFzOkFjeYheg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=4f58eVuiBHClSGuOumGZHA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=4f58eVuiBHClSGuOumGZHA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=ZIOvtr%2FDz2UScQOtJGb2%2Bg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=7kxy95THlrAP%2B916GPorAA%3D%3D&locationId=jaavHTSaONtT5JfzqUWo1g%3D%3D
mailto:andris.bitainis@amatasnovads.lv
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SPORTS

Šī gada 27.maijā Cēsīs cīņas sporta klubā 
„FERRUM”	 notika	 trešā	 Latvijas	 čem
pionāta atlētiskajā vingrošanā 4.  posms. 
Sacensību programma paredzēja izpildīt 
svara bumbu grūšanu, raušanu, atspoles 
skrējienu un vēderpreses vingrinājumu – 
kāju pacelšanu 90 grādu leņķī līdztekās. 
Noteikumi paredzēja, ka visi četri vingri-
nājumi bija obligāti 

Jauniešu grupā 2. vietu izcīnīja Jānis 
Viktorovs, bet bronzas medaļa un pirmā 

Jau par tradicionālu sporta forumu 
kļuvusi Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas 
reizi divos gados pulcē Latvijas labākos 
jaunos sportistus. Šogad vasaras olim piāde 
notiks Cēsīs no 7. līdz 9. jūlijam.

Iepriekšējā olimpiāde Amatas novada 
sportistiem izvērtās ļoti veiksmīga, jo tika 
izcīnītas divas bronzas godalgas. To pavei-
ca Kristiāns Potašovs (vieglatlētika 1500 m 
distance) un Ērika Baumane (cīņa). 

Ja tu dzīvo, strādā vai vēlies pārstāvēt 
tieši Amatas novadu kādā no olimpiādē 
iekļautajiem sporta veidiem, tad aicinām 
tevi sūtīt pieteikumu, norādot vārdu, 
uzvārdu, pārstāvēto sporta veidu uz e-pastu 

Zorģu mototrasē (Iecavas novads) 
20.  maijā mūsu motokrosisti Aleksejs 
Gavrilovs-Rogoza pirmajās sacensībās de-
viņu sportistu konkurencē izcīnīja 4. vietu 
Retro 250 klasē. Savukārt, Retro 500 mo-
tociklu klasē Oļegam un Tomam Kasečki-
niem attiecīgi 12. un 13. vieta sep tiņpadsmit 
sportistu konkurencē. Iepriek šējā sezonā 
tieši Aleksejam Gavri lovam-Rogozam iz-
devās kļūt par čempionu Retro 250 klasē, 

Ar aizraujošām spēlēm sākusies trešā 
pludmales volejbola sezona, kura šogad 
norisināsies septiņos posmos Līvu un 
Nītaures volejbola laukumos. 

Par 1. posma uzvarētājiem kļuva 
“SK	 Fono”	 pludmales	 volejbolisti	 Jānis	
Rukmanis / Valters Šķēle, kuri fināla divos 
setos (21:16 un 21:19) pārspēja komandu 
“Pašauj vaļā!” – Andris Osis / Reinis Sietiņš. 
Trešo vietu izcīnīja komanda “Pārmetiens” 
– Matīss Andrēvičs / Aigars Jonass, kuriem 
izdevās pārspēt Jāni Ontužānu / Steināru 
Brūveri no komandas “Otdix”, uzvarot abos 
setos ar rezultātu 15:12 un 15:6.

2. posmā labu sniegumu turpināja 
demonstrēt	 “SK	 Fono”	 volejbolisti	 Jānis	
Rukmanis / Valters Šķēle, kuri ceturt-
daļfinālā pārspēja “Tava mamma” (21:13), 
pusfinālā uzvarot “AK SUN BROS” ar 

Mūsu motokrosisti uzsākuši 
jauno sezonu

Pludmales volejbola kausā pēc 
diviem posmiem līderos SK “FONO” 

rezultātu 21:16, bet finālā, fantastiski 
atspēlējoties no 18:20 uz 22:20, uzvarēja 
komandu “Otdix”.

Savukārt spēlē par trešo vietu “Vietējie” 
(Patriks Pinka / Aigars Kalniņš) vienā setā 
ar rezultātu 21:18 pārspēja “AK SUN BROS” 
(Andris Dolženko / Kristaps Kirsteins). 

Lielu paldies sakām visiem, kuri 
palī dzēja sacensību organizēšanā. 
Paldies Mārtiņam Šteinam un jauniešu 
organizācijai “Nītaureņi”. Paldies Nītaures 
vidusskolai un jauniešiem!

Paldies mūsu draugiem un atbalstī-
tājiem: A/S Cēsu Alus, Livonia Cēsis, Studio 
Pizza, Kalna Smīdes, slēpošanas un atpūtas 
parks Ozolkalns, Nilsson Coffee, Veselības 
laboratorija, PRINTMii, 99 Krekli.

Nākamais posms – 11. jūnijā Līvos. 

Atlētiskās vingrošanas čempionāta 
4. posma sacensībās labi rezultāti 
nītauriešiem

Laikā no 15. līdz 24. maijam 
Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju 
virziena studenti, lai papildinātu studiju 
kursos iegūtās teorētiskās zināšanas 
ar praktiskām iemaņām tūrisma un 
atpūtas organizēšanā, devās integrētajā 
apvidus praksē uz Amatas novada 
Skujeni.

Prakses laikā studenti iepazina 
Amatas un arī Vecpiebalgas novadu, to 
vērtības, skaistos un atmiņā paliekošos 
dabas skatus un ainavas, kultūras 
mantojumu, kā arī novadu iedzīvotājus, 
kas bija ļoti laipni un atsaucīgi, it 
īpaši, ja studenti izrādīja interesi par 
novadā esošajām saimniecībām, mājra-
žotājiem, tūrisma uzņēmējiem utt. 
Kā daži no piemēriem varētu būt Z/S 
“Indrāni”, “Amatas mellenes”, Northmen 
darba rīku ražotāji, „Annas Ozoliņi”, 
„Murmuļmuiža” un Zāģeru dzirnavas, 
Annas Hotel, „Kalna Gavieši”, Elkas 
kalna saimniecība, Vidzemes Retrītu 
centrs, stāstnieki Milda un Dainis 
Šķerbergi, Dace Lāce, Vija Indriksone. 

Tika veikti arī veloapsekojumi, kuri 
tika ierakstīti ar GPS ierīcēm, noteiktas 
koordinātas dažādiem apskates objek-
tiem, uzstādītas simboliskas Amatas 
un Gaujas sākumpunktu zīmes. Upju 
izteku atrašana nebija viegls darbs, jo 
nācās ievērot dažādus aspektus no dabas 
viedokļa, kā arī jāņem vērā iedzīvotāju 
domas, kas noved līdz daudz dažādiem 
variantiem, kuriem ir jārod vislabākais 
kompromiss. Amatas iztekas zīme tika 
uzstādīta pie Kūkāļa ezera, savukārt 
Gaujas zīme – Elkas kalnā, pie viena no 
dīķīša galiem.

Studentiem vislabāk atmiņā palika 
neaizmirstamais un burvīgais skats, kas 
paveras no Elkas kalna, Lodes (Apšu) 
baznīca, kas tiešām ir pasakaina vērtība, 
ko ir vērts saglabāt vietas savdabīguma 
un arhitektūras dēļ, un krāšņie saul-
rieti, ko ik vakaru varēja novērot no 
Sērmūkšu bijušās pamatskolas logiem, 
veidojot romantisku un rāmu gaisotni.

Šobrīd studenti ir sagatavojuši infor-
matīvos materiālus par saviem veikta-
jiem kopā četriem velomaršrutiem, kā 
arī iesnieguši savas idejas nākamā gada 
Eksperimentālās mūzikas un mākslas 
festivālam 2018, kas notiks Skujenē.

Prakses laikā studenti arī iemācījās 
mērīt dižakmeņus (tika izmērīts 
Anckiņu dižakmens kopā ar Elkas kalna 
gidiem Mildu un Daini Šķerbergiem, un 
secināts, ka tas atbilst valsts nozīmes 
pieminekļa statusam) un dižozolus 
Sērmūkšu apkārtnē (dižozols pie Sēr-
mūkšu pamat skolas – 5,44  m; Druvu 
dižozols – 6,50  m; Druvu māju Ķēķa 
dižozols – 5,05 m; Ābolkalna dižozols – 
5,71 m).

Vienā no veloapsekojumiem stu denti 
kopā ar pasniedzējiem devās meklēt 
Zīlānu saldūdens kaļķiežu iegulas vietu 
(kas atrodas Vecpiebalgas novada Tau-
renes pagastā), ko pēc ilgiem meklēju-
miem un brišanas pa purvu Pīslas upes 
apkārtnē arī atrada, noteica precīzas 
koordinātas un veica arī fotofiksāciju. 
Prakses laikā tika izmēģināts jauns ak-
tīvās atpūtas veids – “krastošana” pa 
Amatas upi. Neskatoties uz slapjajām 
biksēm un ar ūdeni piesmeltajiem apa-
viem, studentiem šī aktivitāte ļoti pa-

Aicina pieteikties Latvijas Jaunatnes 
olimpiādei 2017 un pārstāvēt 
Amatas novadu

sacensību pieredze Edgaram Stepanovam. 
Savukārt pusaudžu grupā 2. vieta Edgara 

brālim Eduardam Stepanovam. 
Nākamās sacensības būs no 13. līdz 18. 

jūnijam Pasaules strādājošo un amatieru 
sporta spēles, kurās novadu apvienotais 
ZAS sporta klubs mēģinās pārbaudīt sevi 
vieglatlētikas disciplīnās. 

Sacensības Eiropas veselības nedēļā 
atbalstīja Latvijas tautas sporta asociācija.

bet  Tomam ar Oļegu attiecīgi 2. un 3. vieta 
Retro 500 klasē. Nākamās sacensības pare-
dzētas 4. jūnijā Saldus mototrasē “Silavo-
tiņi”. Pateicoties arī Amatas novada līdzfi-
nansējumam, spor tis  tiem gaidāmi starti 
15.  jūlijā Olaines moto trasē, 5. augustā 
Stendē (Talsu novads), 19. augustā Staru 
mototrasē (Gulbe nes novads), bet sezo-
nu noslēgsies 10. septembrī Smeceres silā 
(Madonas novads). 

TŪRISMS

tika. Pirms Amatas “krastošanas” bija 
iespēja iepazīties ar “Kalna Dzirnaiņu” 
saimniekiem Jāzepu un Māru. Jāzeps 
mums izrādīja apkārtni un dīķi, kurā 
mitinās karūsas. Šķiet, kas tur liels – dī-
ķis ar karūsām, vai ne? Bet mums visiem 
bija iespēja redzēt neparastu parādību – 
karūsas saimniekam burtiski lēca rokās! 
Lūk, ko nozīmē dzīvu radību no visas 
sirds uzskatīt par savu draugu!

Pirmās sešas dienas studentiem bija 
visgrūtākās, jo bija jāgatavojas Muzeju 
nakts pasākumam 20.  maijā, kas vien-
laicīgi bija Krāmu un senlietu mu-
zeja atvēršana un arī Eksperimentālās 
mūzikas un mākslas festivāls “Krāmi 
skan vērtīgi”. Studenti aktīvi sadarbojās 
ar Amatas novada domes Tūrisma attīs-
tības un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāju Evu Staltmani, Sku jenes pagasta 
pārvaldes vadītāju Vitu Demešenkovu, 
Krāmu un senlietu muzeja īpašniekiem 
Lailu un Guntaru Zeiļiem.

Krāmu un senlietu muzejā tika 
sakoptas, tīrītas un iekārtotas muzeja 
telpas, apkārtne, senlietu ekspozīcija, 
tika izveidotas dažādas radošās darb-
nīcas, kurās varēja piedalīties gan lieli, 
gan mazi, un “Skanošā un grabošā” 
nakts trasīte, kurā piedalījās negaidīti 
daudz komandu. Visas piecas dienas 
pirms pasākuma studentiem bija 
vairāk grūtas morāli, nevis fiziski, jo 
ik brīdi pavadīja bažas par to, vai viss 
iecerētais izdosies, bet darbs un bažas 
vainagojās ar panākumiem. Pasākumu 
apmeklēja negaidīti daudz viesu un tika 
dzirdētas pozitīvas atsauksmes gan no 
apmeklētāju puses, gan no Krāmu un 
senlietu muzeja īpašniekiem. Varam 
lepoties ar mūsu studenti Montu 
Grāvelsiņu, kura ir šī festivāla logo un 
afišu autore. 

Pēdējā prakses dienā studenti iepa-
zīstināja Amatas novada tūrisma or-
ganizatorus un interesentus ar prakses 
laikā paveikto, iegūto, izzināto, arī seci-
nājumiem un priekšlikumiem, kas gūti 
10 dienu ilgajā apvidus praksē. Pēdējā 
prakses dienā studenti kopīgi vienojās, 
ka pāri palikušo pārtiku būtu jauki no-
gādāt “Kalna Dzir naiņu” jaukajiem un 
viesmīlīgajiem saimniekiem. Liels pal-
dies  Skujenes veikala vadītājai Baibai 
Juhņēvičai par lielu palīdzību pārtikas 
sagādē! Ēst gatavošana lielākai grupai 
pašiem arī bija liels izaicinājums.

Neskatoties uz to, ka šīs praksē 
pavadītās dienas nebija vieglas, daudzi 
studenti pat īsti nevēlējās doties prom, 
bet tomēr visi ar smaidu sejā un 
gandarījumu par paveikto devās mājup, 
atmiņā paturot daudz neaizmirstamu 
atmiņu un kabatā ieliekot jaunu un 
nebijušu pieredzi, kas visnotaļ noderēs 
arī turpmāk.

Prakse tika veidota sadarbībā ar 
Amatas novada pašvaldību (paldies 
Evai Staltmanei par uzaicinājumu 
praktizēties Amatas novadā!), Skujenes 
pagasta pārvaldi un Krāmu un senlietu 
muzeju Skujenē.

Sabīne Leonoviča,
Vidzemes Augstskolas Tūrisma 

organizācijas un vadības studiju 
programmas 2. kursa studente

Tūrisma virziena studentu 
prakse Amatas novadā

sports.amata@gmail.com vai sazināties ar 
komandas pārstāvi pa tālr. 28602877. 

Olimpiādes dalībnieku vārdiskie pie-
teikumi individuālajos sporta veidos 
dalībai olimpiādes sacensībās jāiesūta 
sekretariātam līdz 9.  jūnijam pulksten 
24.00 atbilstoši pieteikuma elektroniskajai 
formai. Pieteikumi paš valdības komandas 
vadītājam jāiesūta ne vēlāk kā līdz 7. jūlijam. 

Dalībnieku vecuma ierobežojumus 
startam Olimpiādē nosaka attiecīgo sporta 
veidu nolikumi – specifikācijas. 

Vairāk informācijas par olimpiādi:
 www.olimpiade.lv vai http://

cesis2017.olimpiade.lv 

mailto:sports.amata@gmail.com
http://www.olimpiade.lv
http://cesis2017.olimpiade.lv
http://cesis2017.olimpiade.lv
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KULTŪRA

Sestdien,
17.
jūnijā

 
 

ZAĻĀ BRĪVDIENA. Brīvdabas 
ārstniecības un ēdamo augu seminārs 
Pasākuma laikā būs iespējams nopelnīt papildu 
punktus spēlē “Āraišu leģendas”
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 11.00

 

 Ielīgosim Skujenē
Krāmu un senlietu muzejā plkst. 16.00

Svētdien,
18.
jūnijā   

Jaunatklāšanas pasākums 
“Gaujas sākuma meklējumos” *
Elkas kalnā plkst. 12.00

Pludmales volejbola čempionāts 
“Amatas kauss 2017”, 4. posms
Nītaurē plkst. 12.00

Amatatieteātra “TAKA” pirmizrāde 
A. Banka “Kredīts”
Amatas kultūras centrā plkst. 17.00

Piektdien,
23.
jūnijā

 

 

Sadziedāšanās Līgo noskaņās 
kordiriģentes 
Marikas Slotinas-Brantes vadībā. 
Sadziedāšanos pavadīs un balli spēlēs 
Cēsu pūtēju orķerstris. 
Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2 EUR, 
skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 EUR 
Āraišu arheoloģiskajā parkā no plkst. 21.00 līdz. 2.00

 
Līgo lustīgi Nītaurē
Lustīgas dejas spēlēs grupa “Kārklu blūzs”
Ieejas maksa 3 EUR, pārim – 5 EUR.
Nītaurē, Paaudžu parka estrādē no plkst. 22.00

Ceturtdien,
29.
jūnijā   

Jauno māmiņu un bēbīšu skola*
Skujenes tautas namā plkst. 10.00

Sestdien,
8.
jūlijā

 

 

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls
Zaubē pie Lejas un Augšezera plkst. 14.00

Māla dienas
Drabešu muižas Amatu mājā no plkst. 11.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija: 29199870
Pasākuma laikā būs iespējams nopelnīt papildu 
punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Svētdien,
9.
jūlijā

  

Tautas vērtes kopas “Dzieti” koncerts
Āraišu arheoloģiskais parkā no plkst. 11.00 līdz 14.00
Pasākuma laikā būs iespējams nopelnīt papildu 
punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Sestdien,
12.
augustā

  

Māla dienas
Drabešu muižas Amatu mājā no plkst. 11.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija: 29199870
Pasākuma laikā būs iespējams nopelnīt papildu 
punktus spēlē “Āraišu leģendas”

PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs pieejams 
www.amatasnovads.lv

25. maijā Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika 
novadpētniecības konkursa “Laikmeta liecība – 
E-novadpētniecība” noslēguma seminārs pašval-
dību publisko bibliotēku darbiniekiem. No gada 
sākuma žūrijas komisija apmeklēja vēsturiskā 
Cēsu rajona publiskās bibliotēkas un izvērtēja to 
darbu e-novadpētniecības jomā. Semināra laikā 
notika konkursa uzvarētāju sveikšana. Amatas 
novada Līvu un Nītaures bibliotēku vadītājas Lidi-
ja Rutkovska un Maira Prikule saņēma Atzinības 
rakstu par aktīvu novadpētniecības krājumu at-
spoguļošanu e-vidē. Savukārt Zaubes bibliotēkas 
vadītāja Tamāra Miķelsone saņēma apbalvoju-
mu – Atzinības rakstu par iegūto nomināciju “Pa-
manāmākais novadpētnieks” un 50  EUR naudas 
balvu.

Noslēguma semināra laikā notika arī ikgadējā 
bibliotēkas darbinieku darba jubilāru godi nāšana. 
No Amatas novada godinājām Zaubes bibliotēkas 
vadītāju Tamāru Miķelsoni par nostrādātajiem 
30 gadiem bibliotekārajā jomā. Brīnišķīgs bija 
akordeonista Kaspara Gulbja muzikālais sveiciens 
ar sadziedāšanos, kā arī jauka savie sīgā daļa ar 
kafijas galdu un fotogrāfēšanos.

Notikumi un aktualitātes novada bibliotēkās

Ģikšu bibliotēka. 11.  maijā bija tikšanās ar 
latvju raksta pētnieku, novadnieku Valdi Celmu. 
Pirms pasākuma pie Amatas Kultūras centra 
Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglī-
te, Valdis Celms un novada kultūras darbinieču 
pārstāves Vija Indriksone un Dace Lāce iestādīja 
Ģikšos pirmos Latvijas simtgadei veltītos 3 ozo-
lus. Pašlaik biblio tēkā skatāmi fotomateriāli no 
laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā” – CAURI 
GADSIMTIEM Amatas novadā kādreiz un tagad.

Ieriķu bibliotēka. Pie bibliotēkas brīvda-
bā 26.  maijā tika izrādīta Amatas amatierteātra 
‘’Taka’’ izrāde “Sausā lapa”. Visu maiju bija apska-
tāma “Balto galdautu” izstāde un jūnijā skatāmi 
mākslinieka Ivara Aizkalna darbi. Ieriķu bibliotē-

Šovasar no 30. jūlija līdz 5. augustam Drabe-
šos notiks jau otrais ģimeņu un draugu saiets 
Trejdeviņi. Kur ir Trejdeviņi? Tepat jau viņi ir – 
Amatas novada Drabešos, uz kurieni laipni aici-
nāti arī savējie – Amatas novadnieki!

Vasara Latvijā ir īstais laiks, lai izbaudītu dabas 
tuvumu un lauku gaisu, ģimenes un domu biedru 
kopābūšanu, ieniršanu tautas gudrību krātuvēs, 
kas vakaros noslēdzas ar senajiem dančiem pie 
dzīvās mūzikas. Ideāli, ja to visu var apvienot! Jau 
otro vasaru šādu iespēju piedāvā latviskās dzīves-
ziņas saiets ģimenēm un drau giem Trejdeviņi – 
visiem, kuriem gribas zināt vairāk par latviskajām 
tradīcijām, par tautas garamantām, par senajām 
prasmēm, arodiem un tikumiem. 

Saiets ik gadu viesojas citā Latvijas novadā, un, 
pateicoties Amatas novada saimnieku viesmīlībai, 
šovasar Trejdeviņi ieskandinās Drabešu pagastu. 
Bez vietējiem ļaudīm, viņu zināšanām un vēlmes 
uzņemt savā sētā nekas neizdotos, tāpēc ikviens 
Amatas novada iedzīvotājs ir laipni lūgts dalībnie-
ku rindās! Kas tas ir Trejdeviņi? Tā ir iespēja būt 
kopā ar domubiedriem. Vispirms jau kopā māco-
ties dažādas tautas gudrības  – gan asinot prātu  
par vārda spēku pirtī un spēku, kas ielikts baltu 
zīmēs, gan iemēģinot senču atstātās receptes un 
pagatavojot īstenu linu kreklu, gan arī darbojoties 
ar mālu un pinot ar adatu. Turklāt visas mācības 
piemērotas dažādu paaudžu dalībniekiem.

Pēc tam, kad rīta riti būs pierimuši un galvas 

un rokas pieku sušas, pēc pusdienām pie kopgalda 
sekos Cilšu riti, kur katrs atbilstoši savai piere dzei 
un interesēm varēs iejusties kādā no piedāvātajām 
13 ciltīm… 

Pēcpusdienas un vakari do māti ne jau lai lais-
kotos, bet gan kopā būšanai – puzurus darinot, 
radošajā stūrītī, sportiskos pār gājienos vai citās 
vakara nodar bēs, bet pēc vakariņām visi vienosies 
kādā no lielajiem vakara notikumiem. Galvenais un 
vienojošais būs Uguns notikums. Pirms miedziņa 
mazajiem brauciens uz Čuču muižu un tad – danči, 
danči... Bet varēs arī pasēdēt pie ugunskura, dzie-
dot mīļākās dziesmas.

Ļausimies Trejdeviņu ceļoju mam laikā un telpā, 
uz kuru aicināts ikviens – gan kopā ar paprāvu radu 
un draugu pulciņu, gan, ja šobrīd esi viens; gan, ja 
tavas dzimtas saknes dziļi ievijušās Latvijas zemē, 
gan, ja esi šeit pavisam nesen un saknes ielaid tikai 
tagad. Te nav ne vecuma, ne tautību ierobežojumu, 
jo, ja ir patiesa interese, vēlme izzināt un iepazīt 
tuvāk, kas tad īsti ir latviskais, saiets ir domāts tie-
ši tev! Visu nodarbību un notikumu, arī danču un 
koncertu apmeklējumu maksa dienā vienam cilvē-
kam ir 10 EUR. Saiets notiks Amatas novada Dra-
bešu internātskolā.

Pievienojies saietam Trejdeviņi Drabešos!
Kontakti: 

info@saietstrejdevini.lv; 
www.facebook.com/saietstrejdevini; 
saietstrejdevini.lv

kā no 4. līdz 19. maijam vēl bija apskatāma Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja veidota ceļojošā iz-
stāde “Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti”. 
Izstādē aplūkots kā no no 13.  gadsimta Atskaņu 
hronikā minētā cēsnieku sarkanbaltsarkanā karo-
ga idejiskā prototipa tika izveidots latviešu tautas 
un Latvijas valsts karogs. Izstādē atspoguļots arī 
Latvijas valsts karoga atgūšanas process gan Tre-
šās atmodas laikā, gan arī karoga pielietojums pēc 
valstiskās neatkarības atgūšanas. Izstādes autors 
Tālis Pumpuriņš. Izstādi apmeklēja Amatas pa-
matskolas skolēni, kas nostiprināja un paplašināja 
savas vēstures zināšanas. Skolēni aizpildīja katrai 
vecuma grupai atbilstošas darba lapas par izstā-
dē redzēto. Paldies par sadarbību un atsaucību  
Amatas pamatskolas skolotājām Aijai Pundurei 
un Violai Gribai.

Līvu bibliotēka. Bibliotēkā notika aktīva 
gatavošanās paš valdību vēlēšanām 3. jūnijā.

Nītaures bibliotēka. Šeit visu vasaru skatāma 
Ainas Tobes akvareļu izstāde. Top izstāde 
“Smaidīsim kopā ar karikatūristu Gunāru Bērziņu. 
G.  Bērziņam – 90”. Bibliotēkas vadītāja Maira 
Prikule palīdzēja organizēt pasākumu “Sajūti tau-
reņu vasaru” Nītaurē 31. maijā.

Skujenes bibliotēka. Šeit skatāma Skujenes 
pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde.

Zaubes bibliotēka. Tās vadītāja Tamāra Mi-
ķelsone iegādā jusies pirmās Bērnu žūrijas grā-
matas, lai, sākoties skolēnu brīvlaikam, bērni tās 
varētu sākt lasīt. Vēl Tamāra Miķelsone pieteikusi 
Zaubes skaistākās vietas elektroniskajai Latvijas 
ainavu dārgumu krātuvei “Latvijas ainavu dārgu-
mi vakar, šodien, rīt”. Jūnijā bibliotēkā tiks iekārto-
ta izstāde 1941. gada 14. jūnija deportāciju upuru 
piemiņai.

Visas Amatas novada publisko bibliotēku 
bibliotekāres turpina darbu pie novadpētniecības 
materiālu ievadīšanas e-vidē.

Dace Lāce,
Ģikšu bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku ziņas

Saiets Trejdeviņi Drabešos

Sveicam Ilmāru Emsiņu 60 gadu jubilejā! 
Novēlam visu to labāko, un vēlamies pateikties par izpalīdzēšanu 

ar transportu Andri vadājot pie ārstiem. Lai tev laba veselība! 
Andris un Maija

* Pasākumi tiek īstenoti projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.
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