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Karstākā tūrisma sezona ir beigusies un tagad jau sākas gatavošanās nākamam gadam. Arī mums –
pašvaldībā. Ir laiks atskatīties kas izdarīts šajā gadā, lai atbilstoši plānotu nākamās sezonas aktivitātes,
tūrisma informācijas materiālus un produktus ar ko piedalīties tūrisma izstādēs un citos mārketinga
pasākumos.
Gadu sākām ar jaunu izdevumu “Amatas novada karte”, kurā iekļauti tūrisma apskates objekti, dabas
takas, naktsmītnes, lauku labumu saimniecības un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Karte izdota četrās
valodās – latviešu/krievu un angļu/vācu valodās. Tā izplatīta gan mūsu TICā, gan dažādos pasākumos,
izstādēs gan arī citu novadu tūrisma informācijas centros.
Esam biedri Gaujas Nacionālā parka klasterī “Enter Gauja”. Šajā sadarbībā iznākušas GNP
tūrisma kartes vairākās valodās, izveidoti tūrisma maršruti pa dabas takām, kas atrodami gan
“EnterGauja” mājas lapā, gan ir pieejami drukātā formātā, bet mājas lapā (www.entergauja.com)
atrodams bagātīgs mūsu novada dabas objektu klāsts. Nobeiguma stadijā atrodas tūrisma buklets
bērniem “Susuriņa piedzīvojumi Gaujas nacionālā parkā”, kur pašvaldība ir piedalījusies ar savu
līdzfinansējumu ar mērķi reklamēt novada tūrisma uzņēmējus un objektus. Klāstera projekta ietvaros
esam ieguvuši divus reklāmas video klipus – par Āraišiem un Amatas upi, kā arī brīnišķīgu
profesionālu fotogrāfiju bāzi. Izveidoti arī “EnterGauja” suvenīri, kas veidos “stāstu krelles” - pa
vienam kreļļu elementam katram dalībniekam. Mūsu novada kreļļu elements ir “laivotājs” par godu
straujajai upei Amatai, kas piesaista tik daudz laivotāju un līdzjutēju pavasara sezonas atklāšanā.
Stāstu kreļļu suvenīri ir daļa no turpmākām mārketinga aktivitātēm ar mērķi piesaistīt tūristu uzmanību
un iedvesmot apceļot visus klāstera dalībniekus tā savācot visus kreļļu elementus un beigās saņemot
pārsteiguma balvu. Dalība “EnterGauja”klāsterī devusi uzskatāmus labus rezultātus un ir labs
sadarbības modelis.
Sadarbojoties ar “Vidzemes plānošanas reģionu” Igaunijas-Latvijas pārrobežu projektā “Riverways”
esam tikuši pie labas Amatas upes kartes ūdenstūristiem un reklāmas klipiem par laivošanu Vidzemes
upēs. Savukārt, cita projekta “Via Hanseatica” ietvaros mūsu tūrisma objekti un uzņēmēji rādīti un
lielīti Latvijas tūrisma kompānijām un žurnālistiem.
Šogad svinējām novada jubileju “Amata 15” ar plašiem pasākumiem katrā pagastā. Vietējos
iedzīvotājus ik pa laikam kopā pulcēja “Amatas stāsti” turpinot Melnānijas Vanagas aizsākto novada
pētniecības tēmu. Atzīmējot rakstnieces un novadpētnieces 110 jubileju šajā rudenī novada skolas
dodas pārgājienos gar Amatas upi “pa Melānijas Vanagas pēdām” - pēta, zīmē, apraksta redzēto, lai 5.
novembrī svinīgā pasākumā to visu apkopotu interesantā izstādē.
Notikuši vairāki veiksmīgi pasākumi, kas orientēti ne tikai uz pašmāju cilvēkiem, bet uz tūristiem un
dod novadam publicitāti masu mēdijos. Pavasarī tradicionāli notika sezonas uzsākšanas pārgājiens pa
Amatas taku, bet straujā upe kā allaž
pulcēja simtiem laivotājus un skatītājus Latvijas
ūdensčempionātā “Amata 51” ietvaros.
Tūrisma rallijs “Amatas loki” pulcēja ap 400 cilvēkus un 100 ekipāžas – tā ietvaros novads tika
izbraukāts krustu šķērsu – ļaujot dalībniekiem ieraudzīt arī tādas nomaļas vietas, kur tūrists parasti
neaizbrauc, piem. Skujenes baznīca, Amatas sākums.

Uzmanība šogad tika fokusēta uz Āraišiem, ko mērķtiecīgi attīstām kā novada tūrisma centru. Aprīlī
notika divu dienu “Āraišu forums”, kur gan profesionāļi, gan vietējie iedzīvotāji diskutēja par vietas
attīstības virzieniem un īpaši par “Āraišu arheoloģiskā muzejparka” stāvokli un iespējām. Āraiši
šogad priecēja ar vairākiem lieliskiem pasākumiem - dažiem jau par tradīciju kļuvušiem, dažiem –
jauniem. Āraišu baznīcas fasāde ir skaisti izremontētā un ar brīnišķīgu koncertu tika atzīmēta tās 790
jubileja.Jāatzīmē veiksmīgs “Muzeju nakts” risinājums, kur visi Āraišu tūrisma objekti (Ezerpils,
Amatu māja, dzirnavas un baznīca) apvienojās vienotā pasākumu programmā tādā veidā piesaistot
ievērojamu apmeklētāju skaitu. Pirmo reizi tika rīkots aktīvās atpūtas pasākums “Nūjosim Āraišos”,
kas ļāva baudīt brīnišķīgās apkārtnes ainavas un kultūrvēstures objektus, ko nevar redzēt pa mašīnas
logu. Pasākums būtu ieviešams kā ikgadēja tradīcija. Ap Jāņiem interesentus pulcēja brīvdabas
seminārs “Ārstniecības un ēdamie augi”, bet ap Jēkabiem kā jau ierasts Āraišu dzirnavās tika svinēta
“Maizes diena”. Ar “Āraišu Ezerpils” fonda palīdzību iesaistot Spāres muižas bērnus ES sociālā
projekta ietvaros tika atjaunotas Bronzas laikmeta mītnes un nedēļas nogalēs nodrošinātas aktivitātes
“Āraišu arheoloģiskā muzejparka” Meitu salā. Savukārt Ezerpils mājiņās apmeklētājus priecēja
folkloras kopu uzstāšanās.
Drabešu muižas “Amatu mājā” notika vairāki amatniecības pasākumi t.sk. etno- festivāla “Sviests”
radošās darbnīcas, kuru dalībnieki gatavoja kokles, šuva ādas somiņas, darināja bungas u.c. un
nakšņoja Drabešu internātskolas dienesta viesnīcā.
Vēl gribas atzīmēt ļoti veiksmīgo “Zaubes Mednieku un Makšķernieku biedrības” pasākumu “Zaubes
ezera svētki”, kas bija ne vien izklaidējošs, bet arī izcili garšīgs ar uz iesma grillēto medījumu un
žāvētām ezera zivtiņām. Ceram, ka arī tas pārvērtīsies kādā labā tradīcijā.
Novada tūrisma objektiem klāt nākusi vēl viena taka Ieriķos – Cecīļu dabas taka, kas ir privāta
iniciatīva. Savukārt, “Dabas pārvalde” ES projekta ietvaros šogad atjauno Amatas takas infrastruktūru,
nomainot vecās trepes, barjeras, tiltiņus.
Šogad organizējām Amatas novada tūrisma uzņēmēju tikšanos. Uzņēmējus kopā sauksim arī
nākošā gada sākumā, lai izrunātu plānoto tūrisma mārketingu, izvērtētu rezultātus, apspriestu
vajadzības un perspektīvas. Strādāsim jaunu tūrisma maršrutu un uzņemējdarbības veicināšanas
virzienā. Uzlabosim tūrisma mājas lapu www.amata.lv.
Sals sakrāsojis lapas, naktīs šur tur redzama ziemeļblāzma – jadodas dabā! Tūrisma iespējas ir vēl
šogad.
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