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Amatas apvienības pārvaldes 
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2021. gada 15. jūlijā

Jānis Rozenbergs,  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

No 1.  jūlija mēs atveram un 
kopā sākam veidot jaunu lapas
pusi pašvaldības dzīvē. Adminis
tratīvi teritoriālā reforma Cēsu 
novadā apvie nojusi dažādas, 
skaistas un ļoti interesantas te
ritorijas, pagastus un cilvēkus. 
Nenoliedzami, tas būs liels izai
cinājums apvienot dažādās paš
valdības darbības sfēras, tomēr 
ilgtermiņā šī ir lieliska iespēja 
veidot spēcīgu un attīstītu nova
du.

Mana prioritāte ir saglabāt 
katras vietas labo darbu iestrā
des un idejas, vienlaikus pārne
sot labu pieredzi citos pagastos. 
Tāpat priecāšos par jaunām ko
pīgām iniciatīvām. Zinu, ka tādu 
netrūks, jo vienuviet apvienoti 
gan profesionāli un radoši cilvē
ki, gan kultūrvēsturiski spēcīgas 
teritorijas.

Esmu patiesi gandarīts, ka de
putātu korpusā nodrošināta pār

stāvniecība no visa jaunā Cēsu 
novada. Šim korpusam ir liela 
pieredze pašvaldību darbā, kas 
būs svarīgi nākamajos četros ga
dos. Tā arī ir garantija, ka domes 
darbs būs profesionāls, izsvērts, 
neaizmirstot arī par novada tālā
kajiem pagastiem.

Jau šonedēļ kopā ar saviem 
vietniekiem sākšu iepazīšanās 
vizīti uz visiem tagad apvienoto 
novadu centriem. Tikšos ar ie
dzīvotājiem, pašvaldības darbi
niekiem, nevalstiskām organizā
cijām, uzņēmējiem un kopienām. 
Manuprāt, tikai tā iespējams 
vislabāk sajust katras teritorijas 
situāciju un noskaņojumu. Esmu 
gatavs uzklausīt ieteikumus un 
vietējās iniciatīvas un priecāšos 
par aktīvu sabiedrību, kas vēlas 
iesaistīties savas vietas attīstībā.

Mans lielākais mērķis ir pa
nākt – lai visi varam justies 
piederīgi Cēsu novadam, reizē 
saglabājot savu lepnumu par 
dzimto pilsētu, ciemu vai pagas
tu. Lai katrs Cēsu novadu varam 
saukt par savām mājam!

Ceturtdien, 2021. gada 1. jū
lijā, darbu sākot jauno novadu 
domēm, stājās spēkā Latvijas 
administratīvi teritoriālā refor
ma. Tās rezultātā jaunajā Cēsu 
novadā apvienoti līdzšinējie 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un 
Vecpiebalgas novadi. Jaunā no
vada 2668,13 km2 lielajā teritorijā 
apvienoti teju 45 000 iedzīvotāju. 

Lai arī reforma ievērojami 
skar vairākus pašvaldības darba 
procesus, iedzīvotāji joprojām 
varēs saņemt informāciju un pa
kalpojumus ierastajā kārtībā un 
sev tuvākajā pārvaldē. Līdzšinējo 
novadu pašvaldību iestādes dar
bu turpina jaunā Cēsu novada 
apvienību pārvalžu struktūrās. 
Piemēram, bijušā Amatas nova
da pašvaldības nodaļas, bibliotē
kas, kultūras nami un skolas tiek 
apvienotas Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldē un savu at
rašanās vietu nemaina. Cēsu no
vada domes 1. jūlija ārkārtas sēdē 
par Amatas apvienības pārvaldes 
vadītāju p.i. tika ievēlēta bijušā 
Amatas novada priekšsēdētāja 
Elita Eglīte. 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 
izmaiņas skars adrešu pierakstu. 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpie
balgas novads adresēs jāaizstāj 
ar Cēsu novads. Pasta indeksi 
paliek nemainīgi. Piemēram: 
Ausmas, Drabešu pagasts, Cēsu 
novads, LV4101.

Domes jaunos deputātus uz 

pirmo sēdi izsauca Cēsu novada 
vēlēšanu komisija. Sēde notika 1. 
jūlijā plkst. 9.00, tajā tika ievēlēts 
domes priekšsēdētājs. 

Cēsu novada domē ievēlēti 
19 deputāti no visiem bijušajiem 
novadiem: Ēriks Bauers (Jaunā 
VIENOTĪBA), Inga Cipe (Jaunā 
VIENOTĪBA), Atis EgliņšEglītis 
(Jaunā VIENOTĪBA), Ella Frī
dvaldeAndersone (VIDZEMES 
PARTIJA), Erlends Geruļskis 
(Jaunā VIENOTĪBA), Guntis 
Grosbergs (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!””Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”), Jānis Kārk
liņš (Latvijas attīstībai), Andris 

No 1. jūlija jauns Cēsu novads

Pārmaiņu laiks Amatas, Drabešu, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastu dzīvē

Melbārdis (Jaunā VIENOTĪBA), 
Biruta Mežale (Jaunā VIENOTĪ
BA), Andris Mihaļovs (VIDZE
MES PARTIJA), Indriķis Putniņš 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SA
VIENĪBA”), Ivo Rode (“Kustība 
“Par!””, “PROGRESĪVIE”), Jānis 
Rozenbergs (Jaunā VIENOTĪ
BA), Elīna Stapulone (Latvijas 
attīstībai), Inese SuijaMarkova 
(Jaunā VIENOTĪBA), Laimis 
Šāvējs (“LATVIJAS ZEMNIE
KU SAVIENĪBA”), Ainārs Šteins 
(Jaunā VIENOTĪBA), Hardijs 
Vents (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Juris Žagars (Jau
nā VIENOTĪBA).

Cēsu novada deputāti. 1. rindā (no kreisās): Inga Cipe, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Elīna Stapulone, 
Ella Frīdvalde-Andersone, Inese Suija-Markova; 2. rindā: Hardijs Vents, Ēriks Bauers, Ainārs Šteins, 
Guntis Grosbergs, Andris Mihaļovs, Andris Melbārdis; 3. rindā: Erlends Geruļskis, Jānis Kārkliņš, Ivo Rode, 
Atis Egliņš-Eglītis, Juris Žagars, Indriķis Putniņš, Laimis Šāvējs. Foto: Lauris Mihailovs

“Lai katrs Cēsu novadu varam 
saukt par savām mājam!”

Jūnijā, beidzot pastāvēt 
Amatas novadam un atzīmējot novada 

21. pastāvēšanas gadu, izdota 
Ērika Hānberga grāmata 

“Amata tecēs arī aizparīt”. 
Pagastu iedzīvotāji grāmatu 

bez maksas var saņemt bibliotēkās 
no 15. jūlija. Skaits ierobežots. 

Pasteidzies, ja vēlies saņemt grāmatu!

Foto: Lauris Mihailovs

Elita Eglīte,
Cēsu novada Amatas apvienības 
pārvaldes vadītāja p. i. 

No 2021. gada 1. jūlija darbu 
pēc Administratīvi teritoriālās 
reformas likuma ieviešanas ir 
sākusi jaunā Cēsu novada dome, 
tās priekšsēdētājs – Jānis Rozen
bergs.

Cēsu novada dome ir apstip
rinājusi pašvaldības nolikumu. 
No 1. jūlija pašvaldības funkciju 
izpildei un pakalpojumu nodro
šināšanai iedzīvotājiem Amatas, 
Drabešu, Skujenes, Nītaures un 
Zaubes pagastos ir apstiprinā
ta jauna iestāde – Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvalde. 
Iestādes adrese ir Drabešu pa
gasta “Ausmas”. Saskaņā ar ap

stiprināto nolikumu pārvalde 
ir Amatas novada pašvaldības 
finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja. Iestādē un 
pagastu pārvaldēs arī turpmāk 
varēs saņemt visus pakalpoju
mus ierastajā kārtībā. Maksāju
mi turpmāk jāveic Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvaldei, 
pārējie rekvizīti – reģistrācijas 
numurs un bankas kontu numu
ri – nemainās. Darbu turpinās 
apvienotā būvvalde ar pieņem
šanas vietu Poruka ielā 8, Cēsīs. 
Arī apvienotā bāriņtiesa turpina 
darbu esošajā kārtībā.

Pēdējā gada laikā bijušā Ama
tas novada pagastos ir ļoti daudz 
darījumu ar zemes lietām un ne
kustamajiem īpašumiem. Pirm
pirkuma tiesību izskatīšana, jau

tājumu par nekustamā īpašuma 
sadalīšanu, apvienošanu, robežu 
pārkārtošanu, zemes ierīcības 
pro jektu izstrādes nosacījumu 
sagatavošanu, lietošanas mērķu 
maiņu, nosaukumu maiņu, adre
šu piešķiršanu, maiņu un precizē
šanu, zemes platības precizēšanu 
izskatīšana notiks Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvaldē. Šo 
jautājumu izskatīšanai ir izvei
dotas divas komisijas 3 locekļu 
sastāvā, kontaktpersona Arvīds 
Lukjanovs, t. 29151845, epasts:
arvids.lukjanovs@amata.lv.

Tiks izveidota arī Amatas ap
vienības dzīvokļu komisija, ku ru 
apstiprinās Cēsu novada dome.

Informatīvais izdevums 
“Amatas Vēstis” turpinās iznākt 
reizi mēnesī.

Kultūras, izglītības, sporta, 
sociālie darbinieki, bibliotekāri 
darbu turpina ierastajā kārtībā, 
ņemot vērā Covid19 izplatības 
ierobežojumus.

Jaunā Cēsu novada darbs ir 
sācies, pārmaiņas un jauni izai
cinājumi pašvaldības darbā tiks 
pieņemti pēc konkrēto jautāju
mu izskatīšanas, jo nu jau to risi
nājumi jāpielāgo gan pilsētām – 
Cēsīm un Līgatnei, gan 23 lauku 
pagastiem.

Cēsu novada Amatas apvie
nības pārvaldes darbinieki ir 
pieredzējuši un centīsies savu 
darbu veikt tā, lai mūsu pagastu 
iedzīvotājiem visi pašvaldības 
pakalpojumi saglabātos, kā arī 
pārdomāti tiktu veikti uzlabo
jumi.
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Domes sēdē 22. jūnijā tika 
lemts par:

•	Amatas	 novada	 pašval
dības saistošo noteikumu Nr. 
7 "Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 27.01.2021. saisto
šajos noteikumos Nr. 2 "Ama
tas novada pašvaldības budžets 
2021. gadam”” apstipri nāšanu;

•	Amatas	 novada	 pašval
dības saistošo noteikumu Nr. 8 
“Noteikumi par Amatas novada 
pašvaldības sociālajiem pabal
stiem” apstiprināšanu;

•	Vitas	 Krūmiņas	 iecelša
nu par Nītaures mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktora 
vietas izpildītāju;

•	Nītaures	 mūzikas	 un	
mākslas pamatskolas pedago
gu amata vienībām un darba 
samaksai paredzētajiem līdzek
ļiem;

•	 grozījumiem	 amata	 vie
nību sarakstā un Apvienoto 
pašvaldību speciālistu amata 
vienību izslēgšanu no amatu sa
raksta;

•	Zaubes	 pamatskolas	 noli
kuma apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	
“Jaunzāģeri”, Amatas pagasts, 
Amatas novads, kadastra 
Nr. 42420030031, nodošanu at
savināšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Dru
vas”, Sērmūkši, Skujenes pa
gasts, Amatas novads, kadastra 

Nr. 42780070037, nodošanu at
savināšanai;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Annas Ezermaļi”, An
nas, Zaubes pagasts, Amatas 
novads, atsavināšanas procesa 
pabeigšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma Rožu iela 31, Agra, 
Drabešu pagasts, Amatas no
vads, atsavināšanas procesa pa
beigšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anulēšanu (4 jautājumi);

•	Drabešu	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa
dalīšanu;

•	Amatas	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu [..] sada
līšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Skujenes pagas
ta nekustamā īpašuma „Mor
kalns” sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma „Apneri” 
sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Nītaures pagas
ta nekustamā īpašuma „Asari” 
sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī
šanai;

Pašvaldības domes sēdē

Amatas novada Drabešu 
pagastā, 2021. gada 22. jūnijā

APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada domes 22.06.2021. sē
des lēmumu (protokols Nr. 8, 
1.§).

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”  14. panta 
otrās daļas 2. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu  un 46. 
pantu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 30. pantu.

Izdarīt Amatas novada paš
valdības 27.01.2021. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Amatas no
vada pašvaldības budžets 2021. 
gadam” šādus grozījumus:

1.  Izteikt 1. punktu šādā re
dakcijā:

“1. Apstiprināt Amatas no
vada pašvaldības konsolidēto 
budžetu 2021. gadam saskaņā 
ar pielikumu Nr. 1:

1.1. ieņēmumos 8 639 882 
euro apmērā;

1.2. izdevumos 9 384 870 

Saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 27.01.2021. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Amatas novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam”

euro apmērā.”
2. Izteikt 2. punktu šādā re

dakcijā:
“Apstiprināt Amatas novada 

pašvaldības atmaksājamo aiz
ņēmumu, galvojumu un citu 
saistību apmēru saskaņā ar pie
likumu  Nr. 2.’’

3. Izteikt 4. punktu šādā re
dakcijā:

“Apstiprināt Amatas novada 
pašvaldības apvienoto pašval
dību struktūrvienību tāmi 2021. 
gadam saskaņā ar pielikumu 
Nr. 4.”

4.  Izteikt 5. punktu šādā re
dakcijā:

“Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par grozījumiem Amatas 
novada pašvaldības 27.01.2021. 
saistošajos noteikumos Nr.  2 
“Amatas novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam” saskaņā 
ar pielikumu Nr. 5.”

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Cēsu novada Spāres 
pamatskolā iespēja 
apgūt zināšanas 
celtniecības jomāIeva Lukstiņa

Skujenes pamatskolas skolotāja

Skolēni, kam rūp starptau
tiskās attiecības, vide, cilvēk
tiesības, ilgtspējīga attīstība, 
diplomātija, žurnālistika un ie
spēja mainīt pasauli, praktizējot 
angļu valodu daudzveidīgā un 
drošā vidē, katru gadu tiek ai
cināti piedalīties UNESCO ASP 
Igaunijas Apvienoto Nāciju Or
ganizācijas spēlē EstMUN (Es-
tonian Model United Nations).

Šogad ANO spēle notika no 
10. līdz 12. jūnijam Tamsalu 
ģimnāzijā, diemžēl epidemio
loģiskās situācijas dēļ tiešsaistē. 
ANO spēlēkonferencē piedalās 
15–19 gadus veci jaunieši no 
Igaunijas un citu valstu UNES
CO ASP skolām. Latviju un 
mūsu, Skujenes pamatskolu 
spēlē pārstāvēja 9.  klases mei
tenes Elīna Brīvmane un Anna 
Zīle Lukstiņa.

EstMUN 2021 tēmas bija: 
•	 bēgļu	 dzīves	 līmeņa	 uzla

bošana, ieviešot jaunas un 
adaptīvas tehnoloģijas, dabas 
ri sinājumi klimata pārmaiņu 
ma zināšanai un pielāgošanai,

•	 Nisour	 laukuma	 slaktiņa	

ga dījums, bērni bruņotos kon
fliktos: pilsoņu karš Dienvidsu
dānā,

•	kā	plašsaziņas	līdzekļu	īpa
šumtiesības un personiskais 
aizspriedums ietekmē sabiedrī
bas diskusiju.

Pieteikumā ANO spēlei mei
tenes izvēlējās savas prioritārās 
tēmas, pēc tām tika sadalītas at
tiecīgās komitejās.

Elīna darbojās komitejā "Da
bas risinājumi klimata pārmai
ņu mazināšanai un pielāgoša
nai". Viņa bija konferences par 
ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām dalībnie
ce. Elīnas loma bija pārstāvēt 
Japānas viedokli par dabas ri
sinājumiem klimata pārmaiņu 
mazināšanai, sagatavojot runu 
konferences atklāšanas ceremo
nijai un to prezentējot angļu va
lodā konferences dalībniekiem. 
Tas deva pieredzi pārvarēt bai
les un uzstāties starptautiskas 
auditorijas priekšā. Šajā komi
tejā tika apspriestas daudzas ar 
klimata pārmaiņām saistītas tē
mas, bija dota iespēja piedalīties 
debatēs.

Annas uzdevums ANO spē
lē bija piedalīties starptautiskā 

tiesas procesā. Starptautiskās 
tiesas modeļa mērķis bija no
drošināt skolēniem platformu 
debatēm augstākajā līmenī. 
Dalībniekiem tika dota iespēja 
uzņemties tiesnešu un juris
tu lomu, kas pārstāv dažādas 
valstis divpusējos starptautiskos 
strīdos. Tiesa izskatīja Nisour 
laukuma slaktiņa gadījumu. 
2007. gada 16. septembrī ap
šaudē Nisour laukumā Bagdādē 
gāja bojā 17 un tika ievainoti 
20 Irākas civiliedzīvotāji. Slak
tiņš izraisīja Irākas sabiedrības 
sašutumu, saasinājās Irākas un 
ASV attiecības. 2014. gadā ASV 
Federālajā tiesā tika tiesāti četri 
militārie algotņi. Annas loma 
bija pārstāvēt Francijas tiesnesi, 
viņas uzdevums bija sadzirdēt 
ASV un Irākas pārstāvju argu
mentus un kopā ar citu valstu 
tiesnešiem pasludināt spriedu
mu.

Konferences norisē zināma 
loma bija arī katras skolas pe
dagogam, kurš palīdzēja sagata
voties un piedalīties attālinātajā 
ANO spēlē.

Ar Skujenes pamatskolas 
skolniecēm kopā darbojās sko
lotāja Ieva Lukstiņa.

Skujenes pamatskolas meitenes 
starptautiskā ANO spēlē

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

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Zaubes pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašu
ma „Zītari” sadalīšanai;

•	Amatas	pagasta	nekustamā	
īpašuma “Jaunzemi” sadalīšanu 
un nosaukuma apstiprināšanu;

•	Nītaures	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] nosaukuma un 
adreses maiņu;

•	Zaubes	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] nosaukuma maiņu.

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap
stiprināšanu;

•	Nītaures	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] (NĪ kad. Nr. [..]) 
sadalīšanu un nosaukuma  ap
stiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
SIA “Jaunmāras” piederošo īpa
šumu robežu pārkārtošanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Nītaures pagas
ta nekustamā īpašuma „Lejas 
Brendes” sadalīšanai;

•	 nekustamā	īpašuma	“Ozol
kalni”, Kārļi, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, kadastra 
Nr. 42460040122, nodošanu at
savināšanai;

•	 Skujenes	pagasta	pašvaldī
bas nekustamā īpašuma „Parti
zāni” sadalīšanu.

Māris Zviedris,
būvstrādnieku apmācības 
skolotājs

Spāres pamatskolā uzņem 
jauniešus, kuri pabeiguši spe
ciālās pamatizglītības (kods 
21015811) apmācību deviņas 
klases un vēlas turpināt mā
cības un apgūt arodu, ar gala  
kvalifikāciju – būvstrādnieks. 
Pilns būvstrādnieku apmācību 
cikls ilgst 3 gadus. Šajā laika 
posmā tiek apgūtas teorētiskās 
un praktiskās zināšanas. Ie
priekšējā mācību gadā apgūtās 
zināšanas un prasmes, audzēkņi 
pielietoja mācību iestādes infra
struktūras uzlabošanai.

Pēdējais darbs pirms vasa
ras brīvlaika – tika izremontēta 
māj turības klase, kura bija sa
mērā bēdīgā stāvoklī, jo remont
darbi tajā bija veikti vēl pagāju
šajā gadsimtā. Jaunie amatnieki 
ielika plastikāta logus, lai telpa 
būtu gaiša un vēdināma, kā arī 
veica sienu un grīdas remont
darbus. Ko var teikt, zēni labi 
pastrādāja. Turpmāk mazāko 
klašu skolēni mājturības un teh

noloģiju zināšanas varēs apgūt 
sakārtotā vidē.

Darbi rit arī pie celtnieku 
jaunās klases, kur būs audzēk
ņu garderobe, duša, tualete, 
atpūtas telpa un būvstrādnieku 
mācību klase. Remonta veikša
nā piedalījās 3. kursa audzēkņi, 
kuri šogad pandēmijas ierobe
žojumu dēļ kvalifikācijas praksi 
atstrādāja skolā. Iesāktos dar
bus turpināsim 1. septembrī.

Spāres pamatskolas direkto
re R. Bukovska ar lielu izpratni  
atbalsta visas aktivitātes, kas 
saistītas ar apmācības procesa 
uzlabošanu, iedala nepiecie
šamos līdzekļus materiālu un 
instrumentu iegādei. Audzēkņi 
piedalās konkursos un mācību 
ekskursijās uz uzņēmumiem.

Arī šā gada septembrī būs 
iespēja iestāties mūsu skolā un 
pievienoties topošo celtnieku 
komandai. Gaidām jauniešus, 
kas saņēmuši atestātus par pa
matskolas beigšanu, kā arī at
bilst mūsu skolas specifikai un 
vēlas  apgūt  būvstrādnieka pro
fesiju Spāres pamatskolā. 

https://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/estmun-estonian-model-united-nations-informacijas-stunda-skolotajiem-30marta/
https://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/estmun-estonian-model-united-nations-informacijas-stunda-skolotajiem-30marta/


www.amatasnovads.lv 3

Vineta Danielsone,
vecākā sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja

“Latvijas Pasts” atgādina par 
iespējām saņemt pasta pakalpo
jumus klienta dzīvesvietā vairā
kās administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā izveidotā 
Cēsu novada teritorijās. Jaunā 
novada Auciema, Dzērbenes, 
Ģikšu, Ieriķu, Inešu, Kaives, Lī
gatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Rī
dzenes, Skujenes, Veselavas un 
Zosēnu iedzīvotāji var pieteik
ties pasta pakalpojumiem savā 
dzīvesvietā un sev izdevīgā laikā 
tos ērti saņemt, iepriekš sazino
ties ar “Latvijas Pasta” Klientu 
centru pa tālruni 27008001 vai 
67008001. Saņemot aicinājumu 
par sūtījuma saņemšanu, šajās 
teritorijās dzīvojošie adresāti 
var pieteikt sūtījuma bezmaksas 
piegādi savā dzīvesvietā.

Universālā pasta pakalpoju
mu sniegšana – vēstuļu kores
pondences (vēstules, pastkartes, 
bandroles, sīkpakas) un pasta 
paku sūtījumu saņemšana un 

nodošana nosūtīšanai – klientu 
dzīvesvietā tiek nodrošināta ar 
tādiem pašiem nosacījumiem 
kā pasta pakalpojumu sniegša
nas vietās bez papildu komisijas 
maksas.

Pie pastnieka klienta dzīves
vietā ir pieejami šādi pakalpo
jumi:

•	 iekšzemes	 un	 pārrobežu	
vienkāršu, izsekojamu, ierak
stītu un apdrošinātu vēstuļu 
korespondences (vēstules, past
kartes, bandroles, sīkpakas) un 
pasta paku sūtījumu pieņemša
na un nosūtīšana;
•	 pastmarku,	 aplokšņu,	 past

karšu iegāde;
•	preses	izdevumu	abonēšana;
•	 iemaksas	un	izmaksas	Pasta	

norēķinu sistēmā;
•	naudas	pārvedumu	izmaksa;
•	komunālo	maksājumu	un	ci

tu rēķinu apmaksa;
•	komercpreču	iegāde	u.c.

Klientam teritorijās, kur pa
sta pakalpojumi tiek nodrošinā
ti dzīvesvietā pēc pieprasījuma, 
ir divas iespējas, kā rīkoties, ja 
saņemts aicinājums par sūtīju

ma saņemšanu:
•	 pieteikt	 sūtījuma	 bezmak

sas piegādi savā dzīvesvietā, 
iepriekš piesakot to pa tālruni 
27008001 vai 67008001.

•	 bez	 iepriekšēja	pieteikuma	
sūtījumu iespējams saņemt ad
resāta teritoriju apkalpojošajā 
pasta nodaļā, kuras atrašanās 
vieta, adrese un darbalaiks no
rādīts uz aicinājuma.

Cēsu novada Auciema, Dzēr
benes, Ģikšu, Ieriķu, Inešu, 
Kai  ves, Līgatnes, Mārsnēnu, 
Nī taures, Rīdzenes, Skujenes, 
Vese lavas un Zosēnu iedzīvotāji 
par pasta pakalpojumu saņem
šanas iespējām ir informēti arī 
ar īpašiem paziņojumiem past
kastītēs.

Jebkuru jautājumu gadījumā 
par “Latvijas Pasta” sniegtajiem 
pakalpojumiem klienti tiek aici
nāti sazināties ar “Latvijas Pa
sta” Klientu centru –  tālrunis 
67008001 vai 27008001; epasta 
adrese: info@pasts.lv; sociālie 
tīkli: twitter.com/latvijas_pasts, 
facebook.com/latvijas.pasts.

“Latvijas Pasts” atgādina par iespējām saņemt pasta 
pakalpojumus klienta dzīvesvietā Cēsu novadā Ingrīda Lāce, 

senioru biedrības “Dzīvesprieks”  
dalībniece

Liekas, ka tikko bija Jāņu 
diena, bet nu jau Pēteri garām. 
Tik dzeguze šogad drusku ne
prātīga – kūko joprojām. Labi 
jau būtu, ja piekūkotu gadus un 
līdz ar tiem arī veselību. “Dzī
vesprieka” ļaudis apzinās, ka 
daudz laba dod arī jauka kopā
būšana. 

Nu jau otro gadu  pagalmā, 
zem kuplajiem bērziem, pavēnī 
un aizvējā ielīgojām Jāņus un 
suminājām pirmā pusgada ju
bilārus. Šķiet, ka mums  nevis 
biedrība, bet tāda lielāka drau
gu kopa. Bija prieks satikties 
kuplākā skaitā un sirsnīgi apru
nāties, kā esam aizvadījuši laiku 
kopš pēdējās tikšanās.

Bija arī jauks pārsteigums – 
dziedāja un spēlēja Gunta un 
Aldas Baumaņu mazdēls Ulvis. 
Skaista, tīra, plaša balss. 

Biedrības vadītāja Aleksand
ra Freivalde izstāstīja par vasa

Vasara pilnbriedā 

ras plāniem. Smalki izplānots 
brauciens uz Gulbenes pusi. 
Jūtamies droši, jo esam atbildīgi 
gan savā, gan sabiedrības priek
šā, tas nozīmē, ka lielākā daļa 
esam saņēmuši vakcīnu pret 
Covid19. 

Lai vasara dāsna visādā ziņā! 
Sauli, siltumu, augļu un ogu ba
gātību, veselību un prieku! 

Mācāmies visu mūžu
Maira Prikule,
projekta vadītāja

Šobrīd jo īpaši vietā ir ap
galvojums, ka mums jāmācās 
visu mūžu. Nevaram iztikt bez 
jauno tehnoloģiju pielietošanas 
prasmēm, jau vairāk nekā gadu 
mācāmies sadzīvot ar Covid19  
ierobežojumiem, komunicēt at
tālināti. 

Borisa un Ināras Teterevu 
fonda projektu konkursā “Pats 
savam saimes galdam” gūtais  
atbalsts licis Nītaures un Zau
bes senioru biedrības senioriem 
un aktīvistiem mācīties sēt un 
audzēt dārzeņus nepierastajos 

laika apstākļos. Ilgi pavasa
ris negribēja un neļāva uzsākt 
darbus, tad atkal ilgās lietavas 
un tagad – ilgstošā svelme. To
mēr, vērojot, kas notiek dārzā, 
ir prieks un gandarījums. Labi 
ieaugušies augļu kociņi, ave
nes, ražo zemenes, zied pirmie 
stādītie kartupeļi, aug gurķi, sī
poli, bietes, burkāni, garšaugi. 
Lai glābtu kartupeļu ražu, bija 
nopietni jāpacīnās ar kaitēk
ļiem – Kolorādo vabolēm. Pir
mo vaboli atradušie tūliņ ziņoja 
citiem, ka jāsāk lasīt vaboles, 
jo mazdārziņā miglošanu cen
šamies neizmantot. Arī cīņai 
ar gliemežiem īsti nekādu citu 

metodi kā nolasīšanu neesam 
atraduši. Projektā “Pēc mājsē
des – ar enerģiju dārzā: Nītaurē 
un Zaubē 2021” iesaistījušās ap
tuveni 40 mājsaimniecības, kas 
nežēlojas par grūtībām, bet paši 
cenšas izķepuroties no ķibelēm. 

Lai viss aug griezdamies un 
laba raža lai iepriecina gan pa
šus audzētājus, gan draugus, ar 
kuriem dalīsimies izaudzētajā!

25.
jūlijs

pl. 12.00

Maizes diena Āraišu vējdzirnavās
Tirdziņš ar vietējo ražotāju un amatnieku darināju
miem, maizes cepšana un garšošana, konkurss 
“Rudzu kūka” un citi pārsteigumi. Ieeja bez maksas.
Āraišu vējdzirnavas

31.
jūlijs

Amatnieku darbnīca. Drabešu muižas amatu mājas 
amatnieki demonstrēs kokapstrādes, celošanas un 
adatu pinuma prasmes. Sīkāka informācija sekos!
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

8.
augusts

Ezerpils ieskandināšana.
Ezerpili ieskandinās tautas vērtes kopa "Dzieti".
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

14. 
augusts

Amatnieku darbnīca. Vēsturnieks un arheologs 
Artūrs Tomsons demonstrēs bronzas liešanu. 
Sīkāka informācija sekos!
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

NOTIKUMU KALENDĀRS

mājas pulciņu darbā, tiks izga
tavoti paraugi un seno tērpu at
darinājumi. Informācija tiks ap
kopota un seminārā prezentēta 
plašākai sabiedrībai.   

Savukārt jau jūlijā sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu Drabešu mui
žā tiks sarīkota jau otrā “Tra
dicionālās dziedāšanas skola 
Drabešos 2021” – profesionālās 
pilnveides kursi pieaugušajiem. 
Šogad jaunumi programmā – 
gan skaņveide, improvizācija, 
gan dažādu novadu tradicionālā 
dziedāšana.

Inese Roze, 
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

Amatu mājā rosīgs darbs no
tiek gan ziemā, gan vasarā. Jū
nijā noslēgušies projekti “Kok
ļu mācība Drabešu muižā” un 
“Aušanas ābece. Šaurie audumi”, 
Valsts kultūrkapitāla fondam ie
sniegtas atskaites.

Laiks jauniem darbiem un 
jauniem projektiem. AS “Latvi
jas valsts meži” un Valsts kultūr
kapitāla fonds atbalstīja bied
rības TKIC “KasTe” projektu 
“Māls atdzīvojas”, kurā iecerēts 
iepazīstināt Amatas pamatsko
las  skolēnus ar Latvijas mālu – 
izzinot vēsturi, apgūstot māla 
veidošanu, kopā ar mākslinieci 
Lauru Pīgozni un keramiķi Ilmu 
Strazdiņu veidojot māla figūras, 

Jauni projekti Amatu mājā
“atdzīvinot” tās un izveidojot 
animācijas filmu, kuras sižeta 
pamatā vēsturiskās teikas. Pro
jekta darba grupā iesaistīta arī 
Baiba Roze, kas veidos scenā
riju, un Dina Liepa un Drabešu 
muižas koklētāji, kas sagatavos 
un ierakstīs filmas mūziku. 

Otrs projekts, ko finansiāli 
atbalsta AS “Latvijas valsts 
meži” un Valsts kultūrkapitāla 
fonds, ir “Drabešu Liepiņu sen
kapu arheoloģisko atradumu 
teorētiska un praktiska izpēte”. 
Amatu mājas meistari dosies 
un Latvijas Nacionālo vēstures 
muzeju, lai tur kopā ar muze
ja Arheoloģijas departamenta 
pētnieci Iritu Žeieri iepazītos 
ar Drabešu Liepiņu senkapu 
tekstilmateriāliem, rotām un 
citiem atradumiem. Izpētītais 
materiāls tiks izmantots Amatu 

Valdes priekšsēdētāja A. Freivalde 
informē par vasarā plānoto. 
Foto: Ingrīda Lāce

mailto:info@pasts.lv
https://twitter.com/latvijas_pasts
https://www.facebook.com/latvijas.pasts
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Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 
komanda

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 
stāsts aizsākās pirms vienpadsmit ga
diem, kad mednieku un makšķernieku 
klubs (MMK) “Zaube” rīkoja Zaubes 
ezera svētkus. Piecus gadus pēc kār
tas kolektīvs Lejas ezera krastos pulcēja 
makšķerēšanas un medību entuziastus 
un viņu atbalstītājus, vietējos zaubēnie
šus un viesus no malu malām. Jau toreiz 
uz ugunskura tika vārīta zivju zupa, uz 
iesma cepts meža cūkas cepetis un kūpi
nātas zivis, bet kājām un sirdij griezties 
deju solī lika mūziķu grupa – runā, ka 
gaisma virs ezera krastiem ataususi, ne
maz tumsu nesagaidījusi.

Pēc tam, kad Zaubes ezera svētki bija 
krāšņi sagaidījuši savu 5 gadu jubileju, 
par loģisku stāsta turpinājumu izvērtās 
Amatas novada pašvaldības iesaistīša
nās, lai svētkus padarītu vēl garšām, cil
vēkiem un aktivitātēm bagātākus. Radās 
Zaubes savvaļas kulinārais festivāls.

Šogad festivāls ir citādāks, tomēr 
MMK “Zaube” ir palicis nemainīgs un 
arī šogad festivāla sekotājus iepriecinās 
ar aizraujošām aktivitātēm.  

Šogad Zaubes savvaļas kulinārajā 
festivālā dodamies savvaļas garšu pie
dzīvojumā septiņās tiešsaistes meistar
klasēs kopā ar MMK “Zaube”, Ingmāru 
Ladigu, Tomu Loginu un citiem nozares 

profesionāļiem. 
Bezmaksas meistarklases notiek tieš

saistē no jūlija līdz pat septembrim. 
8.  jū lijā norisinājās pirmā tiešsaistes 
meis tarklase, kurā MMK “Zaube” pār
stāvji Rasa Zeimula, Raitis Legzdiņš un 
Mārtiņš Legzdiņš gatavoja stirnu buka 
šašliku un meža cūkas gaļas sautēju
mu. Tiešsaistē bija iespēja apgūt jaunas 
receptes, uzzināt, kā pareizi pagatavot 
medījuma gaļu, uzdot jautājumus. Otro 
gatavošanas meistarklasi 15. jūlijā vadīja 
Re’chef šefpavārs Ingmārs Ladigs. Viņš 
festivāla sekotājus turpināja iepazīsti
nāt ar ēdieniem, kurus vasaras laikā var 
gatavot brīvā dabā. Šefpavārs bija saga
tavojis maltīti trīs kārtās – meža sēņu 
salātus, briedi ķiršu mērcē un meža ogas 
sarkanvīna sīrupā.

Nākamā gatavošanas meistarklase 
norisināsies 22. jūlijā, kurā Latvijas gar
šu pazinējs Ritvars Toms Logins pastās

Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 2021 aktivitātes ir sākušās! 

Skujenes pagastā
Sergejs Kolotiļins 

(18.02.1971.–21.06.2021.)
Jānis Sekste 

(03.02.1953.–10.07.2021.)
Drabešu pagastā
Anna Stepanova 

(03.03.1935.–30.06.2021.)
Laila Vīksna 

(13.04.1964.–02.07. 2021.)

Sveicam
mūsu jubilārus!

Tici nākotnei un dzīvei, 
Tici tam, ko stāsta sirds. 
Tici zvaigznei debess tālē, 
Kas virs tavas galvas mirdz.

No 5. jūlija Ģikšu un Ieriķu 
bibliotēkās skatāmas un lasāmas 
jaunās Bērnu žūrijas grāmatas. 

Aicināti visi lasītgribētāji!

tīs un parādīs, ko var pagatavot no svaigi 
ķertas foreles. 

6. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārā fes
tivāla ietvaros norisinājās seminārs – iz
zinoša pastaiga dabā Zaubes pļavās –, 
izzinot augus, iepazīstot to pielietojumu. 
Tas notika Zaubes pagasta zemnieku 
saimniecībā “Ozoliņi” kopā ar savvaļas 
augu pazinēju Evitu Lūkinu.  

Arī šogad neizpaliks Garšu tirgus. 
Zaubes festivāla mājaslapas (www.wild
foodfest.lv) sadaļā ‘’GARŠU TIRGUS’’ ir 
iespēja iegādāties pārbaudītus labumus 
un arī iepriekš neredzētus savvaļas dār
gumus. Zaubes festivāla ietvaros 10.  jū
lijā Zaubē ar savu produkciju viesojās 
mājražotāji un amatnieki. 

Pieredze, padomi, aizraujoši un no
derīgi stāsti tiešsaistes nodarbību ciklā 
“Jaunrade savvaļas produktu gatavoša
nā”. Četras tiešsaistes nodarbības vadīs 
lektore Vaira Kārkliņa. 

Nodarbībās dalībniekiem tiks snieg
tas praktiskas zināšanas, kā ikdienas uz
turu bagātināt ar savvaļas augiem. Pirmā 
tiešsaistes lekcija “Savvaļas augu virtuve” 
bija 13. jūlijā. Otrā – “Zaļā mājas aptieci
ņa” – notiks 17. augustā. 

Tapšanas procesā ir grāmatiņa “Sav
vaļas brīnumi. Receptes”. 

Aktuālākajai informācijai un pasāku
miem aicinām sekot līdzi Zaubes festi
vāla mājaslapā www.wildfoodfest.lv vai 
www.facebook.com/Zaubewildfood fest. 
Tiešsaistēm seko līdzi, piereģistrējoties 
cesis@partneriba.lv un saņemot ZOOM 
linku, vai skaties Facebook Live Zaubes 
savvaļas kulinārā festivāla kontā.

Aktivitātes notiek Atbalsts ES ELFLA 
Lat vijas Lauku attīstības programmā 
2014.–2020.  gadam apakšpasākuma 
“Starp    teritoriālā un starpvalstu sadar bība” 
projektā Nr.  1800A019.333000022 
“Sav vaļas brīnumi. Wild Wonders”.

Inese Roze,
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

4. jūlijā Sēļu muižā notika IV Tautas 
muzikantu svētki. Tautas muzikantu ka
pelu “Drabešu muižas muzikanti” svēt
kos pārstāvēja Tālis Karlsons un Andris 
Roze, spēlējot mazāk zināmas Cēsu ap
riņķa deju melodijas un ziņģes, ko savās 
folklorista gaitās 20.  gadsimta sākumā 
pierakstījis Voldemārs Stelbergs. 

Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā 
ir vienīgais pasākums Ziemeļvidzemē, 
kurā sadzīves muzicēšanas formātā mu
zicē tieši tautas muzikanti un muzikantu 
grupas.

Drabešu muižas 
muzikanti Tautas
mūzikas svētkos

Foto: Ainārs Spulis

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz tajā var gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!
           (D. Avotiņa)

Pēkšņi mūžībā devies 
Jānis Sekste 

(03.02.1953.–10.07.2021.)
Apbedīšana notiks 

17. jūlijā, plkst. 15.00 Skujenē.

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

NACIONĀLAIS
ATTĪSTBAS
PLĀNS 2020
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