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Sandra Slavišena-Dorša

Zaubes jauktais koris un 
„Mālpils” jauktais koris 27. feb
ruāra pievakarē priecēja Zaubes 
kultūras nama klausītājus ar 
dvēseli uzrunājošu koncertu. 
Kori sadziedājās, lai draudzīgā 
atmosfērā gatavotos Dziesmu 
svētkiem Dobelē 20. jūnijā. 

Paldies jauktā kora “Mālpils” 
vadītājiem un diriģentiem Sani

Indra Ivanovska, 
pirmsskolas grupu metodiķe 

Saulaini pavasarīgajā 26.  feb
ru ārī Nītaures vidusskolas 
pirms  skolas grupiņās norisinā
jās pieredzes apmaiņa Amatas 
novada pirmsskolas izglītības 
pedagogiem, kuru apmeklēja 11 
interesenti.

Grupiņu „Zīļuks” un „Sprī
dītis” pedagogi bija sagata

Liene Lote Grizāne

Amatas novadā februārī 
viesojās jaunieši no Itālijas, 
Vācijas, Šveices, Ungārijas un 
Taizemes. Jaunieši viesojās 
vairākās skaistās novada vietās 
un patiesi priecājās par to, ko 
Amatas novadā ziemas laikā var 
baudīt un redzēt.

Maršrutā bija iekļauts 
„Zoo Rakši”, kur jaunieši 
tikās ar kamieļu saimniecības 
pārstāvjiem un ar patiesu 
prieku baudīja visu, kas šajos 

Unda Fiļimoņenkova, 
Amatas pamatskolas vides 
reportiere 

Februārī Ulbrokas vidusskolā 
notika 2. Ekoskolu ziemas 
forums. Tas ir izglītojošs pie
redzes apmaiņas pasākums 
ekoskolu pārstāvjiem. Amatas 
pamatskolu pārstāvēja trīs 
skolēni – es, Rihards, Ērika un 
skolotāja Aija. Foruma laikā 
notika apmācības un praktiskas 
nodarbības, bija iespēja dalī
ties pieredzē par vides izglītī
bas īstenošanu. Praktiskās 
nodarbībās veidojas izpratne 
par Ekoskolu programmu, tās 
mērķiem, par to, kā dažādas 
idejas iespējams īstenot prak
sē, lai tā kļūtu par ikdienas 
rīcību. Pirmajā foruma dienā 

Vija Indriksone

Biedrība „Skujenes kultūr
vides attīstība” īsteno projektu 
„Senās un jaunās dzīves pras
mes – Skujenē”, ko atbalstījis 
nodibinājums „Borisa un Ināras 
Teterevu fonds” un Amatas 
novada pašvaldība. 

Interesentiem bija iespēja 
apmeklēt psiholoģijas kursu 
„Dzī ve saskaņā ar sevi, ģimeni 
un sabiedrību”, nodarbības vadīja 
psiho loģijas maģistre Inese 
Zārdiņa. Īpašu interesi saistīja 
tēma par attiecībām ar bērniem. 
Kopīgās un individuālās sarunās 
tika izrunātas dažādas dzīves 
situācijas.

Šobrīd skujenietes apgūst šū
šanas pamatprasmes. Iegādāts 
nepieciešamais inventārs –šuj
mašīna, overloks un citi mate
riāli. Desmit nodarbībās plānots 
apgūt dažādas prasmes no 
apģērba labošanas līdz jaunu 
svārku tapšanai. Ar profe sionā
lajām zināšanām nodarbībās 
dalās Guna Kalniņa.

Aprīlī ir plānotas latviskās 
dzīvesziņas izzināšanas nodar
bības „Latvju zīmes un tradī
cijas” un maijā sāksies floristikas 
nodarbības. Projekta mērķis ir 
saglabāt latviskās vērtības un 
sekmēt dzīves kvalitātes piln
veidošanu laukos.

Ārzemnieki bauda ziemu
ga dos saimniecībā iekārtots 
un sarūpēts. Ungāriete Regīna 
Surani: „Šodien laukā ir skaista 
ziemas diena un ir visai inte
resanti redzēt, kā kamieļi dzīvo
jas pa sniegu. Un dzīvnieki ir 
tik mīlīgi! Šajā kamieļu un lamu 
saimniecībā ir tik patīkama 
aura. Te ieteiktu atbraukt 
katram.” Sākumā viņa neslēpa 
izbrīnu, kādēļ Latvijā kādam 
būtu jāaudzē kamieļi, jo kaut 
kas tāds redzēts tikai siltākās 
un eksotiskākās valstīs, taču no
rādīja, ka redzams – ieguldīts 

milzīgs darbs un idejas.
Ceļojumu sajūtu aģentūra 

„Travel Biiz”, kas ārvalstu jau
niešiem organizēja šo ekskur
siju, ekskursijas maršrutā bija 
iekļāvusi arī Skujenes pagastu 
un vizināšanos zirdziņa vilktās 
ragavās. Dienas programmā bija 
pauze pie Amatas upes, Āraiši 
un Ieriķu Gaismas taku parks. 
Jaunieši bija priecīgi par iespēju 
vizināties zirga kamanās un 
visi kā viens atzina, ka kaut ko 
tādu līdz šim savās mājās nebija 
pieredzējuši.

vojuši atklātās rotaļnodarbības 
nedēļas tēmai „Veselības ābece”, 
kurās viesi vēroja dažādas 
praktiskas metodes integrētajās 
rotaļnodarbībās – runas attīs
tībā, matemātikā, vizuālā māks
lā, aplicēšanā.

Pirmsskolas grupas šajā 
mācību gadā ir izvirzījušas 
uzdevumu – rosināt pedagogus 
izmantot dažādas metodes 
veselīga dzīvesveida veicinā

Itālis Kristiano Maino: „Esam 
redzējuši šodien daudz skaista 
un izbaudījuši arī interesantus 
piedzīvojumus. Spilgtākās emo
cijas noteikti palika pēc vizinā
šanās ar zirdziņu. Tāpat ļoti 
patika ideja par Gaismas parku 
Ieriķu dzirnavās. Ļoti patīk šīs 
dažādās idejas, kuras realizē 
latvieši, turklāt var redzēt, ka 
cilvēki iegulda milzu darbu un 
daudz ko dara patiesi un no 
sirds.”

Ceļojumu sajūtu aģentūras 
„Travel Biiz” vadītājs Sandis 
Čemme norāda, ka aģentūrai  
bija jāpiedāvā ārvalstu studen
tiem interesants maršruts Vidze
mē un tika iekļauts arī Amatas 
novads.

Sandis Čemme: „Pats esmu 
audzis, dzīvojis Amatas novadā 
un man pašam ir tuvas un 
mīļas daudzas novada tūrisma 
apskates vietas. Šai tūristu grupai 
piedāvājām apskatīt arī Cēsu 
Viduslaiku pili, Ērgļu klintis, 
bet akcentu likām uz Amatas 
no vada skaistākajām vietām. 
Jāteic, ka jaunieši dienas beigās 
bija patiesi gandarīti par izdzī
voto dienu un neslēpa sajūsmu 
par redzēto. Kā novada pārstāvis 
varu vien vēlēt Amatas novada 
tūrisma nozares uzņēmējiem un 
tūrisma nozares speciālistiem 
attīstīties un pilnveidoties šajā 
jomā. Turpināt iesāktos darbus 
un meklēt vēl jaunas idejas, 
kā piesaistīt tūristus gan no 
Latvijas, gan pasaules.”

šanā, radot bērnos izpratni par 
dažādiem komponentiem.

Prieks, ka viesiem bija iespēja 
gūt jaunas idejas turpmākai 
radošai darbībai savās mā cību 
iestādēs. Paldies visai pirms
skolas grupu komandai par 
iegul dīto darbu un izdomu, gata
vojoties šai nozīmīgajai dienai!

Lai veiksmīgs kolēģiem pa
vasara cēliens, spēks un iztu rība, 
sagaidot atvaļinājumu!

Metodiskā diena pirmsskolas grupās
iesildījāmies iepazīšanās spēlēs 
un izzinošā pārbaudījumu 
takā dabā. Bijām ekskursijā 
uz SIA „EKO Getliņi”. Kopā 
ar radošo komandu veidojām 
vides objektus. Otrā diena bija 
vispiepildītākā un „smagākā”, jo 
notika nodarbības un lekcijas, 
kas saistītas ar visām astoņām 
Ekoskolu tēmām. Vakara iz
skaņā skatījāmies īsfilmas, dejo
jām. Foruma noslēguma rītā 
impro vizē jām zaļo humoru. 
Pirms došanās mājupceļā noti
ka ekspedīcija mežā. Mājās 
atgriezā mies nedaudz noguruši, 
bet patīkami uzlādēti, jo forumā 
satiktie cilvēki dod pozitīvu 
lādiņu. Iegūtā pieredze noderēs 
skolā un ikdienā. Ar nepacietību 
gaidīsim vasaras forumu!

tai Vītumai un Jurim Vītu
mam, Zaubes jauktā kora diri
ģentei Solveigai Vītoliņai un 
koncertmeisterei Evijai Belickai. 
Prieks par jaunās solistes Sofijas 
Komurņickas priekšnesumiem. 
Paldies par kvalitatīvu pietei
kumu sagatavošnu Teātra pul
ciņa skolotājai Janai Stūrītei un 
skolēniem Luīzei Vitai Bortiņai 
un Jānim Eduardam Paikenam. 

Paldies klausītājiem!

Ekoskolu vides forumā

Kad dziesma skan

Skujenē apgūst 
dažādas 
prasmes


