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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 147
2021. gada 17. maijā 

Anete Eglīte,
Tūrisma un Āraišu ezerpils
nodaļas sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas speciāliste

30. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā 
(LPS) attālināti norisinājās Dzimumu līdz
tiesības balvas pasniegšanas ceremonija, 
kurā par ieguldījumu sieviešu un vīriešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā jeb dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanā tika godināti 
12 pašvaldību politiķi.

Piešķirot balvu, vērā tika ņemts vietējo 
politiķu ieguldījums dzimumu līdztiesības 
jautājumu risināšanā laikā no 2018. līdz 
2021. gadam, jo balva tradicionāli tiek pa
sniegta vēlēšanu gadā.

Dzimumu līdztiesības galvenās balvas 
ieguvēja 2021. gadā ir Amatas novada 
domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

8. maijā plkst. 12.00 Amatas novada paš
valdībā “Ausmas” viesojās Latvijas Sieviešu 

Anete Eglīte,
Tūrisma un Āraišu ezerpils
nodaļas sabiedrisko attiecību 
un komunikācijas speciāliste

4. maijā, Latvijas Republi
kas Neatkarības atjaunošanas 
31.  gadadienā, Amatas novada 
pašvaldība sveica astoņus uzņē
mējus, kuri snieguši ieguldīju
mu Amatas novada izaugsmē, 
esot gan lielākie darba devēji, 
gan straujāk augošie jaunie uz
ņēmēji, gan nodrošinājuši sta
bilu darbību vairāku gadu ga
rumā.

Svinīgajā brīdī Āraišu ezer
pils Arheoloģiskajā parkā tika 
sveikti: 

•	 SIA	 “LEPEKŠKALNS”	
(Amatas pagasts), pamatdarbī
bas nozare – grants un smilts 
karjeru izstrāde, māla un kaolī
na ieguve;

•	 SIA	 “EKJU”	 (Drabešu	 pa
gasts), pamatdarbības noza
re – pārējo koka izstrādājumu 
ražošana: korķa salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana;

•	 SIA	 “GDB”	 (Drabešu	 pa
gasts), pamatdarbības nozare – 
cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzstā
dīšana;

•	 SIA	 “KARJERU	 TEHNI
KAS	 NOMA”	 (Drabešu	 pa
gasts), pamatdarbības nozare – 
ceļu un maģistrāļu būvniecība;

•	Cēsu	 rajona	 Nītaures	 pa
gasta zemnieku saimniecība 
“BIRZLEJAS”	 (Nītaures	 pa
gasts), pamatdarbības nozare – 
zāģēšana, ēvelēšana un impreg
nēšana;

•	 SIA	 “STRAZDKALNI”	
(Zau	bes	 pagasts),	 pamatdarbī
bas nozare – mežizstrāde;

•	 SIA	“Forest	Wolf”	(Zaubes	
pagasts), pamatdarbības noza
re  – mežkopība un citas mež
saimniecības darbības;

•	 biedrība	“Labāka	Rītdiena”	
(Skujenes pagasts), pamatdarbī
bas nozare – citur neklasificēti 
sociālās aprūpes pakalpojumi.

Uzņēmēji	 tika	 apbalvoti	 ar	
pateicības rakstiem un māksli
nieka	Jura	Bindemaņa	gleznām,	
kuras tika gleznotas īpaši šim 
notikumam.	 Šajā	 reizē	 izpalika	

Sveikti Amatas novada uzņēmēji

sarunas pie kafijas tases un uz
kodām,	 tāpēc	 par	 godu	 Baltā	
galdauta svētkiem katrs saņēma 
uzkodu kastes, kuras bija sarū
pējusi zemnieku saimniecībā 
“Kalna	 Paltes”.	 	 Lai	 sveikšanas	
mirkli padarītu svinīgāku un 
no skaņojumu vēl pozitīvāku, ar 
mūzikas skaņām priecēja akor
deonists	Kaspars	Gulbis.	

Sirsnīgi sveicam visus uzņē
mējus! Lai darba spars un ener
ģija neizsīkst!

Svinīgās sveikšanas laikā tika 
ievēroti	 visi	 Covid-19	 drošības	
noteikumi!  

Līdz
31. maijam

Sporta kluba “Ašais” Zvārtes ieža 
čempionāts 2021
Ikvienam	sportot	gribētājam	ir	iespēja	piedalīties	
čempionātā,	skrienot	pasakainā	vietā	–	Zvārtes	
iezī.	Sīkāku	informāciju	meklē:	www.sk-ašais.lv 
vai zvanot Austrim – 26180160.
Pie Zvārtes ieža

29. maijs
pēcpusdienā 

(laiks tiks 
precizēts www.

amatasnovads.lv

Milijas Šekavas dzejas grāmatas 
“Pie mums – Amatā” atvēršanas svētki
Grāmata	tapusi	par	godu	Milijas	Šekavas	
(1921–1995)	100.	dzim	ša	nas	dienai.	M. Šekava	
raksta par dabu, par darbu Amatas kolhozā un 
Amatas sovhozā, par padomju laika lauku dzīves 
notiku	miem.	Grāmatas	redaktore	un	sastādītāja –	
Ingrīda Lāce,	Melānijas	Vanagas	muzeja	vadītāja.
Pie Amatas kultūras centra

30. maijs
Pl. 13.00

Aleksandra Kalvāna grāmatas “Dzelmes 
bruņinieki” atklāšanas svētki
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

14. jūnijs
Pl. 11.00

“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām”
Atceres pasākumos vienlaikus visā valstī lasīs 
izsūtīto iedzīvotāju vārdus.
Skujenes pagastā pie Skujenes baznīcas, Zaubes 
pagastā pie repre sēto piemiņas akmens, Nītaures 
pagastā pie represēto piemiņas akmens, Amatas 
un Drabešu pagastā pie Doļu svētakmens (pie 
M. Vanagas muzeja).

14. jūnijs
Pl. 15.00

Deportēto piemiņas vietas atklāšana
1949.	gada	martā	no	Amatas	stacijas	uz Sibīriju	
izveda	1318	Cēsu	un	Alūksnes	apriņķa 	iedzīvotā	jus.	
Lai atgādinātu par šo laiku un izvestajiem cilvēkiem,  
pie Amatas stacijas tiks atklāta piemiņas vieta. 
Joprojām	ikviens	tiek	aicināts	ziedot	piemiņas	vietas	
izveidei.		Ziedojumu	pārskaitīt:	Latvijas	Politiski	
represēto	Cēsu	biedrība:	Reģ. Nr. 40008092338.	
Ziedojumu	konts:	Citadeles	banka;	
LV21PARX0016851920001.	Piemiņas	vietas	izveide	
pie Amatas stacijas.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte iegūst 
Dzimumu līdztiesības galveno balvu

nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla lo
cekles	Edīte	Kalniņa	un	Inete	Ielīte,	lai	klā
tienē nodotu atzinības rakstu un balvu. 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkla un Latvijas Pašvaldību sa
vienības aicinājumam nominēt pašvaldību 
politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības 
balvai atsaucās dažā das nevalstiskās orga
nizācijas, izvirzot vietējos politiķus, kuri 
ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, 
lai	mazinātu	Covid-19	ietekmi,	sniedzot	pa
līdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, 
nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām 
grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, jauna
jām māmiņām, pirmspensijas un pensijas 
vecuma sievietēm, romiem u. c.), gādājuši 
par veselību, vardarbības mazināšanu pret 
sievietēm un bērniem, ģimenei draudzīgas 
infrastruktūras	attīstību,	sieviešu	līdzdalību	
un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba 
un privātās dzīves līdzsvaru. 

NOTIKUMU  KALENDĀRS

5. JŪNIJĀ 
IZMANTO SAVU 

IETEKMI! 
#DodiesBalsot

Foto: Indars Krieviņš

Foto: Unda Paula Rīsmane
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28. aprīlī domes sēdē lēma par:

•	 Amatas	novada	pašvaldības,	 padotības	
iestāžu un konsolidētā 2020. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 domes	
26.11.2020. sēdes lēmumā ,,Par grozījumiem 
Amatas novada domes 17.06.2020. lēmumā 
“Par izglītības iestāžu reorganizācijas uzsāk
šanu Nītaures pagastā, apvienojot Amatas 
novada Nītaures vidusskolu un Amatas no
vada mūzikas un mākslas skolu””;

•	 papildu	finansējuma	piešķiršanu	Ama
tas	novada	Drabešu	Jaunajai	pamatskolai;

•	 naudas	balvas	piešķiršanu;
•	 deleģēšanas	līguma	ar	biedrību	“Cerību	

spārni“ noslēgšanu.
•	 līdzfinansējuma	piešķiršanu	nekustamā	

īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai;

•	 neatņemamu	ieguldījuma	reģistrēšanu;
•	 Amatas	 novada	 domes	 24.03.2021.	 lē

muma	“Par	nekustamā	īpašuma	“Zītari”,	ka
dastra	Nr. 42960060035,	elektroniskās	 izso
les noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Pie	Egļukalna”,	ka
dastra Nr. 42780100017, elektroniskās izso
les noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Caunas”,	kadastra	
Nr.	 42780110005,	 nodošanu	 atsavināšanai	
un elektroniskās izsoles noteikumu apstipri
nāšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	 anulēšanu	 (3	
jau tājumi);

•	 atļaujas	izsniegšanu	lauksaimniecībā	iz
mantojamās zemes ierīkošanai mežā nekus
tamajā	īpašumā	„Meža	Cīruļi”;

•	 nekustamā	īpašuma	nodokļa	pārrēķinu	
(2 jautājumi);

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

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

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamo	 īpašumu	
[..], [..], [..], [..], [..], [..] un [..] robežu pārkār
tošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamo	 īpašumu	
„Jaunmāras”	un	“Vēķa	krasts”	robežu	pārkār
tošanu;

Par nekustamā īpašuma “Caunas” 
elektronisko izsoli

Amatas	novada	pašvaldība	izsludina	nekustamā	īpašuma	„Caunas”,	
kadastra	Nr. 42780110005,	Skujenes	pagastā,	Amatas	novadā,	kas	sa
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780110047 ar ko
pējo platību 7,44 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli 
ar	augšupejošu	soli.	Elektroniskās	izsoles	noteikumi	pieejami	Amatas	
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Amatas no
vada pašvaldībā un  elektronisko izsoļu vietnē  www.izsoles.ta.gov.lv. 
Sīkāka	informācija	par	zemes	gabala	robežām,	tā	izmantošanu,	kā	arī	
apskati	pa	tālruni	27344270	(Teiksma	Riekstiņa).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	21 300	EUR.	Nodrošinājuma	nau
da –	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	2130	EUR.	Izsoles	so
lis –	2000	EUR.	

Izsole	notiks	elektronisko	izsoļu	vietnē	https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 13.00. 
Izsoles	 pretendenti	 iesniedz	 pieteikumu	 izsolei	 elektronisko	 izsoļu	
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 
2021. gada	28. maija	plkst.	23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, 
Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	
SEB	banka:	kods	UNLALV2X;	konts	LV52UNLA0050000013301
AS	Swedbank:	kods	HABALV22;	konts	LV41HABA0551000289503

Par nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna” 
elektronisko izsoli

Amatas	novada	pašvaldība	izsludina	nekustamā	īpašuma	„Pie	Egļu
kalna”, kadastra Nr. 42780100017, Skujenes pagastā, Amatas novadā, 
kas	 sastāv	no	 zemes	vienības	 ar	 kadastra	 apzīmējumu	42780100109	
ar	kopējo	platību	15,11	ha,	uz	kuras	atrodas	mežaudze,	elektronisko	
izsoli	 ar	 augšupejošu	 soli.	 Elektroniskās	 izsoles	 noteikumi	 pieejami	
Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, 
Amatas novada pašvaldībā un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.
ta.gov.lv.	Sīkāka	informācija	par	zemes	gabala	robežām,	tā		izmantoša
nu,	kā	arī	apskati	pa	tālruni	27344270	(Teiksma	Riekstiņa).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	40 900	EUR.	Nodrošinājuma	nau
da –	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	4090	EUR.	Izsoles	so
lis –	2000 EUR.	

Izsole	notiks	elektronisko	izsoļu	vietnē	https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 13.00. 
Izsoles	 pretendenti	 iesniedz	 pieteikumu	 izsolei	 elektronisko	 izsoļu	
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 
2021. gada	28. maija	plkst.	23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, 
Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	
SEB	banka:	kods	UNLALV2X;	konts	LV52UNLA0050000013301
AS	Swedbank:	kods	HABALV22;	konts	LV41HABA0551000289503

Par nekustamā īpašuma “Tērces” 
elektronisko izsoli

Amatas	novada	pašvaldība	izsludina	nekustamā	īpašuma	„Tērces”,	
kadastra	Nr. 42960060062,	Zaubes	pagastā,	Amatas	novadā,	kas	 sa
stāv no zemes vienības ar kopējo platību 6,21 ha, uz kuras atrodas 
mežaudze,	 elektronisko	 izsoli	 ar	 augšupejošu	 soli.	 Elektroniskās	 iz
soles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā un elektronisko iz
soļu	vietnē	www.izsoles.ta.gov.lv.	Sīkāka	informācija	par	zemes	gabala	
robežām,	 tā	 izmantošanu,	kā	arī	apskati	pa	 tālruni	29170544	(Valda	
Veisenkopfa).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	11	600	EUR.	Nodrošinājuma	nau
da –	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	1160	EUR.	Izsoles	so
lis –	1000	EUR.	

Izsole	notiks	elektronisko	izsoļu	vietnē	https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 13.00. 
Izsoles	 pretendenti	 iesniedz	 pieteikumu	 izsolei	 elektronisko	 izsoļu	
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 8. maija plkst. 13.00 līdz 
2021. gada	28. maija	plkst.	23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, 
Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	
SEB	banka:	kods	UNLALV2X;	konts	LV52UNLA0050000013301
AS	Swedbank:	kods	HABALV22;	konts	LV41HABA0551000289503

Par nekustamā īpašuma “Vaivariņi” 
elektronisko izsoli

Amatas	 novada	 pašvaldība	 izsludina	 nekustamā	 īpašuma	 „Vaivariņi”,	 kadastra	
Nr.  42960030189,	Zaubes	pagastā,	Amatas	novadā,	 kas	 sastāv	no	 zemes	 vienības	 ar	
kopējo	platību	11,94	ha,	uz	kuras	atrodas	mežaudze,	elektronisko	izsoli	ar	augšupejo
šu	soli.	Elektroniskās	izsoles	noteikumi	pieejami	Amatas	novada	pašvaldības	tīmekļa	
vietnē www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā un elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.	Sīkāka	informācija	par	zemes	gabala	robežām,	tā		izmantošanu,	
kā	arī	apskati	pa	tālruni	29170544	(Valda	Veisenkopfa).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	30	500	EUR.	Nodrošinājuma	nauda	–	10%	no	ze
mes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	3050	EUR.	Izsoles	solis	–	2000	EUR.	

Izsole	notiks	elektronisko	izsoļu	vietnē	https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 8. mai
ja	plkst. 13.00	līdz	2021.	gada	7.	jūnija	plkst.	13.00.	Izsoles	pretendenti	iesniedz	pietei
kumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 8. maija 
plkst. 13.00	līdz	2021.	gada	28. maija	plkst.	23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada pašvaldī
bas bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, 
reģistrācijas	Nr.	90000957242):	
SEB	banka:	kods	UNLALV2X;	konts	LV52UNLA0050000013301
AS	Swedbank:	kods	HABALV22;	konts	LV41HABA0551000289503

•	 Drabešu	 pagasta	 Amatciema	 īpašumu	
robežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamo	 īpašumu	
„Verbenas”	 un	 “Noragas”	 sadalīšanu	 un	 ro
bežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
„Apneri” zemes vienības ar kadastra apzīmē
jumu 42460060013 sadalīšanu;

•	 Zaubes	pagasta	pašvaldības	nekustamā	
īpašuma	„Zītari”	zemes	vienības	ar	kadastra	
apzīmējumu	42960060035	sadalīšanu;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sa
dalīšanai;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sa
dalīšanai;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	
Zaubes	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	sada
līšanai;

•	 zemes	 ierīcības	projekta	„Kalna	Kram
pji”, Skujenes pagastā, Amatas novadā ap
stiprināšanu;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sa
dalīšanai;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	
Zaubes	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	sada
līšanai;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināša
nu.

•	 Drabešu	 pagasta	 pašvaldības	 nekusta
mā	 īpašuma	 “Vidzemes	 šoseja–Ērgļu	 ceļš”	
nosaukuma maiņu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 lietošanas	 mērķa	
maiņu Skujenes pagasta pašvaldības nekus
tamajā	īpašumā	“Pie	Jaunmisaiņiem”;

•	 zemes	nomas	līgumu	apstiprināšanu;
•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	

[..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
[..] un [..] sadalīšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Tērces”,	 kadastra	
Nr.	 42960060062,	 nodošanu	 atsavināšanai	
un elektroniskās izsoles noteikumu apstipri
nāšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Vaivariņi”,	 ka
dastra	 Nr.	 42960030189,	 nodošanu	 atsavi
nāšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

Nākamā	 domes	 sēde	 –	 19.05.2021.	
plkst. 15.30	

Pašvaldības domes sēdē
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APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	 novada	
domes 24.03.2021. sēdes lēmumu (pro
tokols Nr. 4, 2.§). 

Izdoti	 saskaņā	 ar	 Sociālo	 pakalpo
jumu un sociālās palīdzības likuma 
3.  panta trešo daļu (izdošanas tiesis
kais pamatojums precizēts saskaņā ar 
Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 at
tīstības ministrijas 13.04.2021. vēstuli 
Nr. 118/3612).

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi „Amatas no
vada pašvaldības sociālo pakalpojumu 
veidi un to piešķiršanas kārtība” nosa
ka Amatas novada pašvaldībā (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) pieejamo sociālo 
pakalpojumu – sociālās aprūpes, soci
ālās rehabilitācijas (turpmāk  tekstā – 
Sociālie pakalpojumi) veidus, apjomu, 
piešķiršanas un saņemšanas kārtību un 
kārtību, kādā persona vai tās likumiskais 
pārstāvis pieprasa Sociālos pakalpoju
mus Amatas novadā, Sociālo pakalpo
jumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma 
par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu, 
pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu 
pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu persona pie
prasa  Amatas novada pašvaldības So
ciālajā dienestā pie sociālajiem darbinie
kiem tuvāk savai dzīvesvietai (turpmāk 
tekstā – Sociālais dienests).

3. Sociālos pakalpojumus var sa
ņemt personas no citām pašvaldībām, 
ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai 
tās likumiskais pārstāvis par saņemta
jiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā 
apmērā un ja Pašvaldībai ir iespējas no
drošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. 
Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pa
kalpojuma saņēmēju slēdz Pašvaldība.

II. SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
VEIDI

4. Amatas novadā sniedz vai nodro
šina šādus sociālos pakalpojumus:

4.1.  sociālās aprūpes pakalpojums 
dzīvesvietā;

4.2.  ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums pie
augušai  personai institūcijā;

4.3.  ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums bēr
nam institūcijā;

4.4.  sociālās rehabilitācijas pakal
pojums dzīvesvietā vai institūcijā bēr
nam, kurš cietis no prettiesiskām darbī
bām;

4.5.	 	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakal
pojums institūcijā;

4.6.  sociālā darba pakalpojums;
4.7.  psihologa pakalpojums;
4.8.  krīzes centra pakalpojums;
4.9.	 	 uzvedības	 sociālās	 korekcijas	

programmas pakalpojums;
4.10. ģimenes asistentapavadoņa pa

kal pojums;
4.11. izglītojošās un atbalsta grupas 

nodarbības pakalpojums;
4.12. grupu mājas (dzīvokļa) pakal

pojums;

Saistošie noteikumi Nr. 5
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4.13. dienas aprūpes centra pakalpo
jums personām ar garīga rakstura trau
cējumiem;

4.14. specializētās darbnīcas pakal
pojums;

4.15.	 sociālās	rehabilitācijas	pakalpo
jums	bērniem	ar	 funkcionāliem	traucē
jumiem;

4.16. sociālās rehabilitācijas pakalpo
jumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai;

4.17. atelpas brīža pakalpojums.

III. SOCIĀLĀS APRŪPES 
PAKALPOJUMS 
DZĪVESVIETĀ

5.	 Sociālās	 aprūpes	 pakalpojumu	
dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pa
kalpojums) ir tiesīgas saņemt pensijas 
vecuma personas, personas ar invali
ditāti, personas ārkārtas situācijā (pēc 
smagām operācijām, saslimšanām u.c.), 
kuras	 funkcionālo	 traucējumu	 dēļ	 ne
spēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas dar
bus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo 
personu kopā dzīvojošas personas vecu
ma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu 
dēļ nevar nodrošināt minētajām perso
nām nepieciešamo aprūpi.

6. Pakalpojumu nepiešķir perso
nām, kurām ir:

6.1.  medicīniskās kontrindikācijas 
pakalpojuma saņemšanai;

6.2.  nepieciešams pakalpojums 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā.

7. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, 
ja persona:

7.1.  rakstiski pieprasa pārtraukt Pa
kalpojuma sniegšanu;

7.2.  tiek ievietota ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas  insti
tūcijā;

7.3.  maina savu dzīvesvietu uz citas 
pašvaldības administratīvo teritoriju;

7.4. ir atguvusi pašaprūpes spējas 
un Pakalpojums nav nepieciešams.

8. Pakalpojuma sniedzējs – Amatas 
novada pašvaldības Sociālais dienests:

8.1. nosaka personai nepieciešamo 
Pakalpojuma apjomu;

8.2. noslēdz līgumu par Pakalpoju
mu ar personu, tās apgādnieku vai trešo 
personu, ar kuru aprūpējamajam ir no
slēgts uztura līgums, tikai tiktāl, cik to 
atļauj uztura līguma  nosacījumi;

8.3.  sniedz Pakalpojumu.

IV. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS 
APRŪPES UN SOCIĀLĀS 

REHABILITĀCIJAS 
PAKALPOJUMS 

PIEAUGUŠAI PERSONAI 
INSTITŪCIJĀ

9.	 Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	soci
ālās rehabilitācijas pakalpojumu pieau
gušai personai institūcijā (turpmāk šajā 
nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas 
vecuma personai, 1., 2. grupas personai 
ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobi
litātes un ar mājas dzīvi saistīto darbī
bu	 funkcionālo	 traucējumu	 smaguma	
pakāpe	 atbilstoši	 Bartela	 indeksam	 ir	
novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras 

funkcionālā	stāvokļa	dēļ	nespēj	sevi	ap
rūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma 
apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto 
apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstu
ra traucējumi.

10. Pakalpojuma sniegšanu institūcijā 
personai var pārtraukt, ja:

10.1.  persona apdraud citu personu 
veselību, dzīvību vai neievēro noslēgtā 
līguma un  institūcijas iekšējās kārtības 
noteikumus;

10.2.  personai rehabilitācijas rezul
tātā vairs nav nepieciešami Pakalpoju
mu sniedzēja sniegtie Pakalpojumi, un 
tos var nomainīt ar Pakalpojumiem dzī
vesvietā vai citā institūcijā;

10.3.  persona rakstiski pieprasa pār
traukt Pakalpojuma sniegšanu.

11. Īslaicīgu Pakalpojumu sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas in
stitūcijā uz noteiktu laiku atveseļoša
nās periodā nodrošina personām, kuras 
smagu	funkcionālo	 traucējumu	dēļ	sevi	
pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēša
nās stacionārā nav pamatota ar medicī
niskajām indikācijām, ja personas paš
aprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi 
saistīto	darbību	funkcionālo	traucējumu	
smaguma	 pakāpe	 atbilstoši	 Bartela	 in
deksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punk
tiem.

12.	Ja	persona	ar	smagiem	garīga	rak
stura traucējumiem pieprasa valsts fi
nansētu Pakalpojumu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālā rehabilitācijas insti
tūcijā, Sociālais dienests normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā izvērtē perso
nas atbilstību pakalpojuma saņemšanas 
kritērijiem, pieņem lēmumu par pakal
pojuma nepieciešamību un Pakalpoju
ma saņemšanai nepieciešamos doku
mentus iesniedz Labklājības ministrijai.

V. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS 
APRŪPES UN SOCIĀLĀS 

REHABILITĀCIJAS 
PAKALPOJUMS 

BĒRNAM INSTITŪCIJĀ
13.	Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	soci

ālās rehabilitācijas pakalpojumu institū
cijā bērnam (turpmāk šajā nodaļā – Pa
kalpojums) ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem vecumā no četriem līdz 
astoņpadsmit gadiem, bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem 
vecumā līdz diviem gadiem, un bērniem 
ar garīgās un fiziskās attīstības traucēju
miem vecumā līdz četriem gadiem, no
drošina par valsts budžeta līdzekļiem. 

14.	Bērniem	 no	 divu	 gadu	 vecuma	
uzturēšanos institūcijā finansē pašvaldī
ba šādos gadījumos:

14.1.  pēc vecāku lūguma, ja:
14.1.1. sakarā ar vecāku ārstēša

nos viņi nespēj bērnu aprūpēt;
14.1.2. bērna veselības stāvokļa 

dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;
14.1.3. jaundzimušā mātei nav iz

tikas	 līdzekļu	 vai	 pajumtes.	 Šajā	 ga
dījumā	 māte	 uzņemama	 Institūcijā	
kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa 
baro bērnu ar krūti;

14.1.4.  ja bērns atrodas krīzes si

tuācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos 
apstākļos, konstatēta vecāka vardar
bība pret bērnu, bērnam nav nodroši
nāta pietiekama aprūpe un uzraudzī
ba) vai palicis bez vecāku gādības; 
14.2.  Pakalpojumu var sniegt uz bā

riņtiesas, valsts un pašvaldības policijas, 
veselības aprūpes iestādes, izglītības ies
tādes iesnieguma pamata.

15.	Pakalpojumu	bārenim	un	bez	ve
cāku gādības palikušam bērnam piešķir 
Sociālais dienests, pamatojoties uz bā
riņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes ap
rūpi bērnam nav iespējams nodrošināt 
audžuģimenē vai pie aizbildņa.

16. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavē
joties ievieto institūcijā, pamatojoties uz 
vienu no šādiem dokumentiem:

16.1.  bāriņtiesas priekšsēdētāja vai 
bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lē
mumu;

16.2.  policijas aktu par veselībai un 
dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu 
bērnu.

17. No valsts budžeta finansētu Pa
kalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā var sa
ņemt bērni ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem no 2 līdz 18 gadu vecu
mam. Sociālais dienests pieņem lēmu
mu par Pakalpojuma nepieciešamību.

VI. SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJAS 
PAKALPOJUMS BĒRNAM, KURŠ 

CIETIS NO PRETTIESISKĀM 
DARBĪBĀM

18. Sociālo rehabilitāciju sniedz bēr
nam, kurš ir prettiesisku darbību – no
ziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 
seksuālās izmantošanas, vardarbības vai 
jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas 
vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, 
lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselī
bu un integrētos sabiedrībā. Pakalpoju
mu sniedz un apmaksā no valsts budžeta 
līdzekļiem	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	
noteikumiem.

19.	Ja	bērns	ir	cietis	no	prettiesiskām	
darbībām, Sociālajā dienestā jāiesniedz 
šādi dokumenti:

19.1.	 	 bērna	 vecāku,	 aizbildņa,	 bā
riņtiesas, vai izglītības iestādes vadītāja 
(ja bērns cietis izglītības iestādē) iesnie
gums;

19.2.	 	psihologa	vai	profesionāla	soci
ālā darbinieka atzinums;

19.3.	 	 izraksts	 no	 bērna	 medicīnas	
kartes par saņemto ārstēšanu un medi
cīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

20. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis 
no prettiesiskām darbībām, var saņemt:

20.1.  dzīvesvietā ne vairāk par des
mit	45	minūšu	konsultācijām;

20.2.  sociālās rehabilitācijas pakal
pojumu institūcijā.

21.	Ja	saskaņā	ar	psihologa	vai	sociālā	
darbinieka atzinumu nepieciešams, lai 
kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā 
uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai 
persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas 
uzturēšanos attiecīgajā institūcijā ap
maksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Turpinājums 4. lpp.
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22. Sociālais dienests, ja nepiecie
šams, organizē bērna nokļūšanu pie pa
kalpojuma sniedzēja.

23. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cie
tis no prettiesiskām darbībām, apmaksā 
no valsts budžeta līdzekļiem.

VII. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS 
PAKALPOJUMS SOCIĀLĀS 

REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ
24. Sociālais dienests pieņem doku

mentus un izvērtē nepieciešamību pie
šķirt Sociālās rehabilitācijas pakalpo
jumu sociālās rehabilitācijas institūcijā 
(turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) 
par valsts budžeta līdzekļiem personai 
ar	funkcionēšanas	traucējumiem	Minis
tru kabineta noteiktajā kārtībā, ja per
sonas	funkcionēšanas	traucējumi	atbilst	
normatīvajos aktos noteiktajiem kritēri
jiem.

25.	Politiski	 represētā	 persona	 vai	
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietusī persona, lai saņem
tu pakalpojumu par valsts budžeta lī
dzekļiem,	 Ministru	 kabineta	 noteiktajā	
kārtībā iesniedz dokumentus Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrā vai sociālajā 
dienestā:

25.1.	 	likuma	„Par	politiski	represētās	
personas statusa noteikšanu komunis
tiskajā un nacistiskajā režīmā cietuša
jiem” 2. un 4. pantā minētās personas;

25.2.	 	Černobiļas	atomelektrostacijas	
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušo personu aizsardzības 
likuma	15.	pantā	minētās	personas.

VIII. SOCIĀLĀ DARBA 
PAKALPOJUMS

26. Sociālā darba pakalpojumu mēr
ķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, per
sonu grupām un sabiedrībai kopumā 
veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli 
funkcionēt,	radīt	šai	funkcionēšanai	lab
vēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās 
atstumtības	un	riska	 faktoru	mazināša
nu, attīstot pašas personas resursus un 
iesaistot atbalsta sistēmas.

27. Sociālā darba pakalpojumu sniedz 
Sociālais dienests vai cits sociālo pakal
pojumu reģistrā reģistrēts sociālo pakal
pojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgu
mu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

IX. PSIHOLOGA PAKALPOJUMS
28. Psihologa pakalpojums nodroši

na individuālas psihologa konsultācijas 
personām, kuras nonākušas krīzes si
tuācijās vai kurām sociālā darba spe
ciālists noteicis psihologa pakalpojuma 
nepieciešamību saskaņā ar personas in
dividuālo vajadzību un resursu novērtē
jumu.

29.	Psihologa	 pakalpojumu	 sniedz	
saskaņā ar sociālā darba speciālistu iz
sniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psi
hologa pakalpojuma saņemšanai, pa
matojoties uz līgumu, kas noslēgts ar 
Pašvaldību.

X. KRĪZES CENTRA 
PAKALPOJUMS

30.	Krīzes	 centra	 pakalpojums	 no
drošina	 profesionālu	 psihosociālu	 palī
dzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmiti
nāšanu krīzes situācijās.

31.	Krīzes	centra	pakalpojumu	ir	tie
sīgi saņemt bērni un ģimenes ar bēr
niem, kuri nonākuši krīzes situācijās.

32.	Krīzes	 centra	 pakalpojumu	 var	
saņemt, pamatojoties uz Sociālā die
nesta	izsniegtu	nosūtījumu.	Gadījumos,	
ja persona vēršas vai policija to nogādā 
pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas 
darba dienas laikā sniedz rakstisku in
formāciju	Sociālajam	dienestam	par	krī
zes centra pakalpojuma nodrošināšanu.

33.	Krīzes	 centra	 pakalpojumu	 per
sona var saņemt maksimāli līdz diviem 
mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

XI. UZVEDĪBAS SOCIĀLĀS 
KOREKCIJAS PROGRAMMA
34.	Uzvedības	 sociālās	 korekcijas	

programma ir ilgstošā laika posmā vei
cams mērķtiecīgs pasākumu kopums, 
kuru mērķis ir mazināt vai novērst ne
pilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo 
uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju 
spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes, 
individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt 
likumpārkāpumu profilakses darbu.

35.	Uzvedības	 sociālās	 korekcijas	
programmu izstrādā un realizē Sociālais 
dienests vai cits pakalpojumu sniedzējs, 
pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar 
Pašvaldību.

XII. ĢIMENES ASISITENTA – 
PAVADOŅA PAKALPOJUMS

36. Ģimenes asistenta – pavadoņa 
pakalpojums nodrošina atbalstu un ap
mācību ģimenēm ar bērniem, kurās so
ciālo vai veselības traucējumu dēļ vecāki 
nepietiekami nodrošina bērnu vajadzī
bas, pastāv augsts risks aizgādības tie
sību pārtraukšanai, kā arī laika periodā 
no aizgādības tiesību pārtraukšanas līdz 
atjaunošanai. Pakalpojuma mērķis ir 
novērst augstus riskus, atjaunot vai uz
labot	 vecāku	 funkcionēšanas	 spējas,	 lai	
bērniem būtu iespēja uzaugt bioloģiskā 
ģimenē.

37. Ģimenes asistenta pakalpojumu 
piešķir uz laika periodu, līdz atjaunotas 
vai	 uzlabotas	 vecāku	 funkcionēšanas	
spējas. Pakalpojums saņemams līdz pie
cām stundām nedēļā saskaņā ar indivi
duāli izstrādātu rehabilitācijas plānu.

XIII. IZGLĪTOJOŠĀS 
UN ATBALSTA GRUPAS 

PAKALPOJUMS
	38.	 Izglītojošās	 un	 atbalsta	 grupas	

pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot 
vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās 
funkcionēšanas	 spējas,	 kā	 arī	 novērst	
disfunkciju	 ģimenē	 (personai),	 veicinot	
ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, 
jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā 
arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus lab
vēlīgai sociālajai videi bērnu audzināša

nai ģimenē.
39.	Izglītojošās	un	atbalsta	grupas	pa

kalpojums nodrošina:
39.1.	 	Bērna	emocionālā	audzināšana	

– 10 nodarbības;
39.2.	 	Ceļvedis,	audzinot	pusaudzi	–	

10 nodarbības;
39.3.	 	 Sociālo	 prasmju	 attīstīšana	 –	

10 nodarbības;
40.	Bērna	 emocionālās	 audzināšanas	

nodarbības nodrošina:
40.1.  vecākam, kurš audzina bērnu 

līdz septiņu gadu vecumam;
40.2.  aizbildnim, audžuvecākam, ku

ram ir bērns līdz 10 gadu vecumam.
41.	Ceļvedis,	 audzinot	 pusaudzi,	 no

darbības nodrošina bērna likumiskajam 
pārstāvim, kuram ir bērns no 12 līdz 18 
gadu vecumam.

42. Sociālo prasmju attīstīšanas no
darbības nodrošina sociālā riska ģime
nēm ar bērniem, kurām šis pakalpojums 
iekļauts sociālās rehabilitācijas plānā.

XIV. GRUPU MĀJAS (DZĪVOKĻA) 
PAKALPOJUMS

	43.	 Grupu	 mājas	 (dzīvokļa)	 pakal
pojums nodrošina mājokli un individu
ālu atbalstu sociālo problēmu risināša
nā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai 
persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi 
vai	 spētu	 iespējami	 neatkarīgi	 funkcio
nēt grupu mājā (dzīvoklī).

44. Pašvaldība sniedz grupu mājas 
(dzīvokļa) pakalpojumu:

44.1.  personām ar garīga rakstu
ra traucējumiem pēc ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa
kalpojuma institūcijā saņemšanas, kuru 
vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas 
(dzīvokļa) pakalpojums;

44.2.  darbspējīgā vecumā esošām 
citām pilngadīgām personām ar garī
ga rakstura traucējumiem, kuras vēlas 
dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes 
locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves 
un sociālo prasmju attīstīšanu personas 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

45.	Ja	 grupu	 mājas	 (dzīvokļa)	 pakal
pojumu personai jāizbeidz sniegt, jo ir 
noteiktas speciālās (psihiskās) kontr
indikācijas pakalpojuma saņemšanai, 
klients grupu mājā (dzīvoklī) var uztu
rēties līdz jaunas dzīvesvietas atrašanai, 
bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma 
par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu 
pieņemšanas. Sociālā pakalpojuma snie
dzējs šajā laikā sadarbībā ar Sociālo die
nestu aktīvi iesaistās klienta dzīvesvietas 
jautājuma risināšanā, kā arī sociālā pa
kalpojuma sniedzējs nodrošina klienta 
uzraudzību.

46.	Ja	 grupu	 mājas	 (dzīvokļa)	 pakal
pojuma saņēmējs ir nodibinājis ģimeni, 
kurā abi ģimenes locekļi ir personas ar 
garīga rakstura traucējumiem, sociālā 
pakalpojuma sniedzējs grupu mājā (dzī
voklī) nodrošina ģimenei dzīvojamo tel
pu vienā dzīvojamā istabā.

XV. DIENAS APRŪPES CENTRA 
PAKALPOJUMS PERSONĀM 

AR GARĪGA RAKSTURA 
TRAUCĒJUMIEM

 47. Dienas aprūpes centra pakal
pojums nodrošina sociālās aprūpes pa
kalpojumu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, nodrošinot: 

47.1.  uzraudzību un individuālu at
balstu;

47.2.  palīdzību pašaprūpē atbilstoši 
nepieciešamībai;

47.3.  sociālā darba speciālista kon
sultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

47.4.  kognitīvo spēju uzturēšanu vai 
attīstīšanu;

47.5.	 	 nodarbinātību	 veicinošo	 pras
mju attīstīšanas nodarbības un pastāvī
gās	funkcionēšanas	spēju	attīstīšanu	vai	
sīkās motorikas, pašaprūpes un patstā
vīgās	 funkcionēšanas	 un	 citu	 prasmju	
attīstību veicinošas nodarbības atbilsto
ši	 klienta	 vecumam	 un	 funkcionālajam	
stāvoklim;

47.6.  mākslas un mākslinieciskās 
pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbī
bas;

47.7.  fiziskās aktivitātes;
47.8.  brīvā laika aktivitātes un relak

sējošās nodarbības atbilstoši dienas rit
mam;

47.9.	 	 klientu	 informēšanas	un	 izglī
tošanas pasākumus atbilstoši nepiecie
šamībai;

47.10. speciālistu konsultācijas;
47.11. pastaigas svaigā gaisā;
47.12. ēdināšanu.

XVI. SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS 
PAKALPOJUMS

48. Specializētās darbnīcas pakalpo
jums nodrošina prasmes veicinošas akti
vitātes un speciālistu atbalstu personām 
ar	funkcionāliem	traucējumiem.

49.	Specializētās	 darbnīcas	 pakalpo
jums ietver:

49.1.	 	klienta	nodarbinātības	interešu	
un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vaja
dzībai;

49.2.	 	darba	iemaņu	apguvi;
49.3.	 	individuālās	vai	grupu	nodarbī

bas sociālā rehabilitētāja vadībā;
49.4.	 	sociālā	darbinieka	individuālās	

konsultācijas;
49.5.	 	 klientu	 informēšanas	 pasāku

mus atbilstoši nepieciešamībai;
49.6.	 	brīvā	laika	pasākumus.

XVII. SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS 

BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM 
TRAUCĒJUMIEM 

50.	Sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpo
juma mērķis ir pakalpojums bērnam ar 
funkcionāliem	traucējumiem,	kuri	ir	no
teikti individuālajā sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas plānā.

51.	Sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpo
jums	bērniem	ar	 funkcionāliem	traucē
jumiem ietver fiziskās un intelektuālās 
attīstības veicināšanu.
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Turpinājums no 4. lpp.
XVIII. SOCIĀLĀS 

REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS 
ATKARĪGAI (LĪDZATKARĪGAI) 

PERSONAI
52.	Sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpo

jumu atkarīgai (līdzatkarīgai) personai 
mērķis ir nodrošināt personai individu
ālo un grupu sociālo darbu, kā arī orga
nizēt preventīvos pasākumus atkarību 
mazināšanai.

53.	Sociālās	rehabilitācijas	pakalpoju
mus atkarīga (līdzatkarīga) persona sa
ņem:

53.1.	 	iesniedzot	iesniegumu	Sociāla
jā dienestā;

53.2.	 	ar	Sociālā	dienesta	sociālā	dar
binieka nosūtījumu.

XIX. ATELPAS BRĪŽA 
PAKALPOJUMS

	54.	 Atelpas	 brīža	 pakalpojums	 kā	
īslaicīga sociālā aprūpe tiek nodrošināts 
nepilngadīgām	personām	ar	funkcionā
liem traucējumiem līdz 30 diennaktīm 
(nepārtraukti vai dalītā laika posmā) 
gadā.

55.	Atelpas	brīža	pakalpojums	ietver:
55.1.	 	 uzraudzību	 un	 individuālu	 at

balstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
55.2.	 	palīdzību	pašaprūpē	un	perso

nīgās higiēnas nodrošināšanā;
55.3.	 	 speciālistu	 konsultācijas,	 ēdi

nāšanu četras reizes dienā, pastaigas, 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu;

55.4.	 	 izmitināšanu	 klienta	 vajadzī
bām pielāgotās telpās.

56.	Atelpas	 brīža	 pakalpojums	 tiek	
nodrošināts	atbilstoši	Ministru	kabineta	
16.06.2015.	 noteikumu	Nr.	 313	 "Darbī
bas	 programmas	 "Izaugsme	 un	 nodar
binātība"	9.2.2.	specifiskā	atbalsta	mērķa	
"Palielināt	kvalitatīvu	institucionālai	ap
rūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietu
vinātu pakalpojumu pieejamību perso
nām	ar	 invaliditāti	un	bērniem"	9.2.2.1.	
pasākuma	 "Deinstitucionalizācija"	 īste
nošanas	noteikumi"	prasībām.

XX. SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

	57.	 Lai	 saņemtu	 sociālās	 aprūpes	
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 
persona vai tās likumiskais pārstāvis So
ciālajā dienestā iesniedz:

57.1.	 	iesniegumu,	norādot	problēmu	
un tās vēlamo risinājumu;

57.2.	 	dokumentus,	kas	apliecina	per
sonas, viņas laulātā un to personu, ar 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un 
kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atse
višķi dzīvojošu apgādnieku (ja apgād
nieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma 
maksu) ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinošus dokumentus;

57.3.	 	ģimenes	ārsta	izziņu	par	perso
nas veselības stāvokli, kurā norādīta me
dicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuber
kuloze	 aktīvā	 stadijā,	 akūtas	 infekcijas	
slimības, seksuāli transmisīvās slimības) 
neesamība, ja persona vēlas saņemt so
ciālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu 
un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
57.4.	 	psihiatra	atzinumu	par	speciā

lo (psihisko) kontrindikāciju neesamību 
un piemērotāko Pakalpojuma veidu per
sonai ar garīga rakstura traucējumiem, 
ja Pakalpojumu vēlas saņemt persona ar 
garīga rakstura traucējumiem vai bērns 
ar garīgās attīstības traucējumiem;

57.5.	 	citus	dokumentus	atbilstoši	at
tiecīgā Sociālā pakalpojuma veidam.

58.	Sociālais	dienests:
58.1.	 	reģistrē	personas	iesniegumu;
58.2.	 	 apmeklē	 personu	 dzīvesvietā,	

ja tas nepieciešams lēmuma pieņemša
nai;

58.3.	 	izvērtē	personas	vai	viņa	ģime
nes locekļu līdzdarbības iespējas un ne
pieciešamību noslēgt vienošanos par to;

58.4.	 	 novērtē	 personas	 vajadzības	
pēc Sociālā pakalpojuma, aizpildot per
sonas vajadzību pēc sociālajiem pakal
pojumiem novērtēšanas karti;

58.5.	 	 pieprasa	 no	 citiem	 speciālis
tiem lēmuma pieņemšanai nepiecieša
mo	informāciju;

58.6.	 	 nepieciešamības	 gadījumā	 sa
stāda individuālo sociālās rehabilitācijas 
plānu;

58.7.	 	lemj	par	personai	piemērotāko	
sociālā pakalpojuma veidu un apjomu;

58.8.	 	 pieņem	 lēmumu	 par	 sociālā	
pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai 
sagatavo starplēmumu par klienta vaja
dzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma 
nepieciešamību;

58.9.	 	 pieņem	 lēmumu	 par	 pakalpo
juma sniegšanas uzsākšanu vai uzņem
šanu rindā;

58.10.	 par	pieņemto	 lēmumu	infor
mē personu.

59.	Ja	 persona	 pieprasījusi	 valsts	 fi
nansētu Sociālo pakalpojumu, Sociālais 
dienests normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā nodrošina dzīves apstākļu apse
košanu (ja tas nepieciešams lēmuma pie
ņemšanai), personas vajadzību novērtē
šanu un lemj par Sociālo pakalpojuma 
nepieciešamību, organizē pakalpojuma 
saņemšanu, nepieciešamos dokumentus 
nosūta Labklājības ministrijas Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrai.

XXI. SAMAKSAS KĀRTĪBA 
PAR SOCIĀLĀS APRŪPES UN 
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS 

PAKALPOJUMIEM
60. Persona un/vai viņas apgādnieks 

maksā par Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu, ko sniedz 
Pašvaldība atbilstoši noslēgtajam līgu
mam	Ministru	 kabineta	noteiktajā	 kār
tībā.

61. Personām, kuras saņem pakalpo
jumu	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	2015.	
gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 
"Darbības	 programmas	 "Izaugsme	 un	
nodarbinātība"	9.2.2.	 specifiskā	 atbalsta	
mērķa	 "Palielināt	 kvalitatīvu	 institucio
nālai aprūpei alternatīvu sociālo pakal
pojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām	 ar	 invaliditāti	 un	 bērniem"	
9.2.2.1.	pasākuma	"Deinstitucionalizāci
ja"	īstenošanas	noteikumi",	par	pakalpo

jumu maksā pašvaldība.
62.	Vecākiem	 ir	 pienākums	 maksāt	

par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes 
aprūpes	 pakalpojumiem	 atbilstoši	 Bēr
nu tiesību aizsardzības likumam un ci
tiem normatīvajiem aktiem.

63.	Ja	personai	nepieciešams	Sociālais	
pakalpojums, kuru nav izveidojusi Ama
tas novada pašvaldība, Pašvaldība slēdz 
līgumu ar citām pašvaldībām par attiecī
gā pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

64.	Ja	 klients	 saņem	 grupu	 mājas	
(dzīvokļa) pakalpojumu, klienta pienā
kums ir samaksāt sociālā pakalpojuma 
sniedzējam par dzīvojamās telpas, vir
tuves un koplietošanas telpu ekspluatā
ciju	(atbilstoši	lietojamai	daļai).	Trūcīgās	
vai maznodrošinātās mājsaimniecības 
vai atsevišķas personas mājsaimniecībā 
statusu ieguvušam klientam minētais 
klienta maksājums tiek daļēji finansēts 
no Pašvaldības budžeta, nepārsniedzot 
50	procentus	no	īres	maksas	un	50	pro
centus no apsaimniekošanas un pārval
dīšanas izdevumiem.

65.	Sociālo	 pakalpojumu	 izmaksu	
segšanai no Pašvaldības budžeta nepie
ciešams deklarēt sociālo pakalpojumu 
saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku 
ienākumus.	 Ienākumus	 deklarē,	 iesnie
dzot iztikas līdzekļu deklarāciju saska
ņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem par trūcīgas māj
saimniecības vai atsevišķas personas 
mājsaimniecībā atzīšanu par trūcīgu.

XXII. SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN 

PIENĀKUMI
66. Sociālo pakalpojumu saņēmējam 

ir tiesības:
66.1.	 	bez	maksas	saņemt	informāciju	

par Pašvaldības sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un to saņemšanas kārtī
bu;

66.2.  normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu 
par sociālo pakalpojumu;

66.3.  iesniegt priekšlikumus un sū
dzības par sociālo pakalpojumu kvalitāti 
un klienta tiesību neievērošanu.

67. Sociālo pakalpojumu saņēmējam 
ir pienākums:

67.1.  aktīvi iesaistīties savas problē
mas risināšanā, noslēdzot vienošanos 
par līdzdarbības pienākumiem;

67.2.  sniegt patiesas ziņas par sevi un 
savu sociālo situāciju;

67.3.  noslēgt līgumu, lai saņemtu so
ciālo pakalpojumu;

67.4.  ievērot sociālā pakalpojuma 
sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma 
saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības 
noteikumus;

67.5.	 	maksāt	par	 sociālo	pakalpoju
mu normatīvajos aktos un līgumā par 
sociālā pakalpojuma saņemšanu noteik
tajā kārtībā;

67.6.  sociālā pakalpojuma saņemša
nas brīdī neatrasties alkohola, narkotis
ko, psihotropo,  toksisko vai citu aprei
binošo vielu ietekmē;

67.7.  izmantot iespējas saņemt vese
lības aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
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pakalpojumus, ja personai ir sociālās 
problēmas, saistītas ar psihoaktīvo vielu 
lietošanu.

XXIII. GADĪJUMI, KAD IZBEIDZ 
SNIEGT SOCIĀLO PAKALPOJUMU

68. Sociālos pakalpojumus izbeidz 
sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no 
šādiem apstākļiem:

68.1.  persona rakstiski lūdz pār
traukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

68.2.  ir beidzies lēmumā noteiktais 
sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

68.3.  personai pēc rehabilitācijas 
vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa
kalpojumi, un tos var aizstāt ar pakalpo
jumiem dzīvesvietā;

68.4.  ir sasniegts sociālās rehabilitā
cijas mērķis;

68.5.	 	ir	beidzies	sociālās	rehabilitāci
jas kurss;

68.6.	 	persona	ir	atguvusi	funkcionē
šanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais 
pakalpojums nav nepieciešams;

68.7.  personai, kura iepriekš saņē
musi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, 
tiek nodrošināts Pakalpojums institūci
jā;

68.8.  persona apdraud citu personu 
veselību vai dzīvību;

68.9.	 	persona	ļaunprātīgi	pārkāpj	vai	
nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma 
sniegšanu noteiktās saistības;

68.10.  iestājusies personas nāve.
69.	Sociālo	pakalpojumu	ilgstošas	so

ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā bērniem izbeidz sniegt, ja:

69.1.	 	 bāriņtiesa	 pieņēmusi	 lēmumu	
par aprūpes tiesību atjaunošanu bērna 
vecākiem;

69.2.	 	 bāriņtiesa	 pieņēmusi	 lēmumu	
par bērna ievietošanu audžuģimenē vai 
nodošanu aizbildnībā;

69.3.	 	bērns	sasniedzis	pilngadību	un	
uzsāk patstāvīgu dzīvi.

XXIV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
70. Amatas novada pašvaldības Soci

ālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ama
tas novada domē.

71. Amatas novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XXV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
72. Saistošie noteikumi publicējami 

Latvijas Republikas likuma „Par pašval
dībām”	45.	pantā	paredzētajā	kārtībā,	kā	
arī Amatas novada pašvaldības mājasla
pā	un	Amatas	novada	pašvaldības	infor
matīvajā	izdevumā	„Amatas	Vēstis”.	

73. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas in
formatīvajā	izdevumā	„Amatas	Vēstis”.

74. Ar šo saistošo noteikumu stāša
nos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem 
Amatas	 novada	 domes	 2014.	 gada	 19.	
marta saistošos noteikumus Nr. 8 „Ama
tas novada pašvaldības sociālo pakalpo
jumu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

Domes priekšsēdētāja
E.	Eglīte
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Eva Koljera, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas 
vadītāja

27.  aprīlī	 jaunveidojamā	 Cēsu	 no
vada domju priekšsēdētāji apliecināja 
atbalstu	 Eiropas	 kultūras	 galvaspilsētas	
(EKG)	2027.	 gada	Cēsu	pieteikuma	ga
tavošanā un kopīgu notikumu rīkošanā 
jaunā	 Cēsu	 novada	 robežās.	 Cēsu	 vi
duslaiku	 pils	 zvaigžņotajā	 Mestra	 zālē	
svinīgo	 manifestu	 parakstīja	 Amatas,	
Cēsu,	 Jaunpiebalgas,	 Līgatnes,	 Pārgau
jas,	Priekuļu	un	Vecpiebalgas	pašvaldību	
vadītāji.

Cēsu	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Jānis	Rozenbergs	 bija	 gandarīts	 par	 tu
vējo novadu jāvārdu turpmākai un vie
notai	kultūras	procesu	virzībai.	“Jebkura	
EKG	 konkursa	 rezultāta	 gadījumā	 šis	
būs neatkārtojams un unikāls projekts. 
Gatavošanās	EKG	statusa	iegūšanai	vie
nos kultūras cilvēkus, novadus, idejas un 
veicinās visa jaunā novada attīstību ilg
termiņā,”	atzina	J.	Rozenbergs.

Jau	kopš	2008. gada,	kad	Cēsis	pirmo
reiz	virzīja	savu	kandidatūru	EKG	statu
sa iegūšanai, visu jaunveidojamā novada 
pašvaldību kultūras dzīve kļuvusi ievē
rojami bagātāka un intensīvāka. 

Amatas novada pēdējo gadu nozīmī
gākais	 ieguldījums	 kultūras	 infrastruk
tūrā ir Āraišu ezerpils Arheoloģiskā 
parka apmeklētāju centra būvniecība un 
mūsdienīgas	 ekspozīcijas	 izveide.	 Ēka	
novērtēta	ar	 "Latvijas	Būvniecības	gada	
balvu	 2020",	 iegūstot	 2.	 vietu	 koka	 ēku	
kategorijā,	bet	ekspozīcija	ieguvusi	Eiro
pas	Kultūras	tūrisma	tīkla	(ECTN)	”Ilgt
spējīga kultūras tūrisma balvu 2020” 
3.  vietu	kategorijā	 “Jūras,	piekrastes	un	
ūdens mantojums”. Arheoloģiskajā par
ka aktīva darbība notiek arī pandēmijas 
laikā.	 Izveidotas	 digitālās	 ieejas	 biļetes,	
divas attālinātās skolas programmas, ģi
menēm – klātienes spēle pa parka terito
riju un audiogids. Arheoloģijas jomā top 
ezerpils	 eksperimentālā	 māja	 ar	 9.  gs.	
darbarīkiem, tiek šūdināti gidu tērpi, 
apmācīti gidi, veidotas jaunas program
mas. Sadarbība notiek ar apkārtnes tū
risma uzņēmējiem, objektiem, radošiem 

Eva Koljera, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas 
vadītāja

Aleksandra	 Kalvāna	 grāmata	 ir	
patiesu notikumu atspoguļojums, kuros 
pats autors bijis arī dalībnieks. 

A.Kalvāns	 raksta:	 “Bet	 zilajā	 konti-
nentā spēj ienirt tikai tie, kuri ir gatavi 
sastapties ar ārkārtējām grūtībām un 
briesmām, kuri gatavi vajadzīgā brīdī 
cīnīties.	 Tā	 var	 būt	 cīņa	 par	 uzvaru	
nozīmīgu mērķu un dižu ideju īste
nošanā zinātnē, tautsaimniecībā, sportā 
vai	 izklaidē.	Šīs	grāmatas	varoņi	 ir	 reāli	
cilvēki. Ar daudziem no viņiem esmu 

Amatas novads piedalās Cēsu kā “Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027” ieceres realizēšanā

ļaudīm	 un	 skolu.	 Kultūras	 mantojuma	
saglabāšanas jomā tika atjaunotas  čet
ras ezerpils mājiņas un atsevišķas avāri
jas stāvoklī esošās pamatklāstu nesošās 
konstrukcijas.	 Katru	 gadu	 pa	 posmiem	
tiek konservēts viduslaiku pils mūris. 
Tūrisma	jomā	esam	panākuši,	ka	arvien	
vairāk apmeklētāju uztver Āraišus kā 
vienu veselumu un vēlas apmeklēt arī 
citus apkārtnes objektus baudot unikālo 
kultūrainavu.

Pašvaldība no valsts pārņēmusi arī 
Ieriķu	 staciju,	 kuru	 iecerēts	 attīstīt	 kā	
velo/pārgājienu	maršruta	 “Zaļais	dzelz
ceļš”	 Ieriķi–Gulbene	 sākumpunktu	
un mobilitātes centru, taču šogad no 
17. līdz	19. septembrim	Eiropas	kultūras	
mantojuma dienām akceptēta mūsu ide
ja par stacijas vēstures iedzīvināšanu tās 
logos un iedzīvotāju stāstos.

Līdz	ar	Viestura	Kairiša	filmas	“Melā
nijas	hronika”	iznākšanu	2016. gadā	Me
lānijas	Vanagas	vārds	un	muzejs	ir	kļuvis	
pazīstams visā Latvijā. 

Rakstnieku parks Spārē projektā 
“Dārza pērles” attīstīts kā meditatīva 
kultūrvieta jebkuram, bet kā galveno 
mērķgrupu paturot prātā cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām.  

Zaubē	 iedibināts	 ikgadējs	 starptau

tisks	 “Zaubes	 savvaļas	 kulinārais	 fes
tivāls”.	 Tas	 saņēmis	 arī	 starptautisku	
atzinību,	 iegūstot	 Eiropas	 Kultūras	 tū
risma	tīkla	(ECTN)	”Ilgtspējīga	kultūras	
tūrisma	 balva	 2019”	 2.  vietu	 kategori
jā	 “Kulinārais	 mantojums,	 pārtikas	 un	
gastronomijas	tūrisms”.	Ar	Zaubi	saistās	
arī	 izcilu	Latvijas	personību	–	Vilhema	
Purvīša,	Vilhema	Ķuzes,	Garlība	Merķe
ļa –	vārdi.	Tos	 esam	 ievijuši	 kultūrvēs
turiskā	ekskursijā	“Zaubes	kultūrvēsture	
un personības”.

Skujenē atrodas ne tikai jau Latvijas 
mēroga	 popularitāti	 guvušais	 “Viedais	
ciems”	un	Gaujas	sākums,	bet	arī	viens	
no Strūves ģeodēziskā loka punktiem, 

kas	ir	unikāla	19.	gs.	ģeodēzisko	uzmē
rījumu	 sistēma	 zemes	 izmēru	 un	 for
mas	 noteikšanai.	 Tas	 stiepjas	 no	 Nor
vēģijas Ledus okeāna piekrastes līdz 
Donavas	grīvai	pie	Melnās	jūras.	Kopā	ar	
UNESCO	Pasaules	kultūras	mantojuma	
sarakstā	iekļautajiem	punktiem	Jēkabpi
lī	un	Sestukalnā,	arī	Elkas	kalns	tiks	ie
kļauts kopīgā  tūrisma maršrutā. 

Kopā	 ar	 Vidzemes	Augstkolas	 tūris
ma studentiem 2017. gadā esam palīdzē
juši	veidoties	Skujenes	“Krāmu	un	seno	
lietu muzejam”, kā arī sarīkojuši gana 
ambiciozu eksperimentālās mākslas un 
mūzikas	 festivālu	 “Krāmi	 skan	 vērtīgi”,	
sadarbojoties ar mūziķi Nilu Īli, dizai
neru	Egīlu	Medni	 un	 amatnieku	Andri	
Rozi. 

Nītaurē liela vērtība ir mākslas un 
mūzikas skola, kuras kapacitāti un ie
spējas ieplānots tikai stiprināt, izveido
jot Nītaures mūzikas un mākslas pamat
skolu. 

Cēsu	 iniciētajā	 “Eiropas	 kultūras	
galvaspilsētas talkā” iesniedzām vairā
kus kultūras projektus atbilstoši izvir
zītajiem	EKG	pieteikuma	pīlāriem,	 gan	
Āraišos,	 Skujenē,	 Zaubē	 kā	 arī	 vēlējā
mies iezīmēt Amatas upes pārlaicīgo, 
mūsu	novadu	vienojošo	stāstu	caur	Me
lānijas	 Vanagas	 personību	 un	 darbiem.	

Mēs	esam	daļa	no	Eiropas,	tāpēc	jāie
saistās stratēģiskās partnerībās, lielākos 
un starptautiskos projektos, kas veicina 
arī mūsu attīstību un pazīstamību pa
saulē.	 “Eiropas	 kultūras	 galvaspilsēta	
2027” ir viens no šādiem mērķiem. 

A.Kalvāna grāmatas “Zemūdens 
bruņinieki” atklāšana ezerpilī

dzīvojis un darbojies līdzās, vai kaut 
kas mani vairāk vai mazāk saistījis ar 
aprakstītajiem	 notikumiem.	 Šie	 stiprie	
cilvēki manī sējuši un rūdījuši pārliecību, 
ka cilvēka dzīves pamatā ir neatlaidīgs 
darbs, drosme un griba cīnīties un 
uzvarēt”.

Grāmatā	 nodaļa	 veltīta	 arī	 Āraišu	
ezerpils izveidotājam, Latvijas ezerpiļu 
atklājējam, zemūdens arheoloģijas aizsā
cējam Latvijā, arheologam Dr. hist., Dr. 
hist. h. c.	Jānim	Apalam.	Jāņa	Apala	mūža	
darbs bija augšāmcelt Āraišu ezerpili!

Grāmatas atklāšana paredzēta 
30. maijā Āraišu ezerpilī pl. 13.00.

Signe Sēne,
Latvijas Meža īpašnieku biedrības 
organizētā konkursa „Sakoptākais mežs” 
projektu vadītāja

Latvijas	 Meža	 īpašnieku	 biedrība	
(LMĪB)	 aicina	 saimniekus	 pieteikties	
konkursam “Sakoptākais mežs”, lai dalī
tos savā pieredzē un palepotos ar meža 
īpašumos	paveikto.	Konkurss	noritēs	jau	
piekto gadu, un savu pieteikumu ikviens 
interesents	var	iesniegt	līdz	5. jūlijam.

Konkursa	mērķis	ir	dot	iespēju	meža	
īpašniekiem dalīties pieredzē, iegūt ie
teikumus no ekspertiem par īpašumā 
paveikto, kā arī parādīt sava darba aug
ļus	 plašākai	 sabiedrībai.	 LMĪB	 valdes	
priekšsēdētājs	 Arnis	Muižnieks	 uzsver,	
ka meža īpašnieku vidū netrūkst cilvē
ku, kam rūp daba un kam meža apsaim
niekošana ir gan sirdslieta, gan dzīves
veids.	 Tāpēc	 ir	 svarīgi	 šiem	 cilvēkiem	
izteikt atzinību par viņu paveikto darbu.

Konkursā	 pieteiktie	 īpašumi	 tiks	
vērtēti pēc vairākiem kritērijiem – pēc 
meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu 

un noturīgu mežaudžu izveidē, kopša
nas	 metodēm,	 meža	 infrastruktūras,	
zinātniski pamatotu metožu izmanto
šanas ilgtspējīgā meža apsaimniekoša
nā, ainavas elementu plānošanas, kā arī 
saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību. 
Konkursa	norises	gaitā	tiks	veicināta	arī	
sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē 
ilgtspējīga meža apsaimniekošana un 
kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

Konkursa	balvu	fonds	sastāv	no	prak
tiski pielietojama motorinstrumenta 
jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu 
kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā 
materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp 
trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašu
mu	 saimniekiem.	 Tāpat	 trīs	 visaugstāk	
novērtētie īpašnieki tiks nominēti pres
tižajai	meža	nozares	gada	balvai	 „Zelta	
čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu”.

Konkursa	 nolikums	 un	 informācija	
par pieteikšanos un vērtēšanas kritēri
jiem meklējami:  www.mezaipasnieki.lv. 
Konkursa	organizētājs	 ir	Latvijas	Meža	
īpašnieku biedrība.

Meža īpašnieki aicināti 
pieteikties konkursam 
“Sakoptākais mežs 2021”

Jaunpiebalgas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Līgatnes, Pārgaujas un Vecpiebalgas pašvaldību 
vadītāji pēc manifesta parakstīšanas. Foto: Lauris Mihailovs

http://www.mezaipasnieki.lv/
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Cēsu novada vēlēšanu apgabala iecirkņi:
Vēlēšanu	
iecirkņa 

Nr.
Vēlēšanu iecirknis Adrese

362 Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskola Raunas	iela	7,	Cēsis,	Cēsu	nov.

363 Firma “CATA” Jāņa	Poruka	iela	8,	Cēsis,	Cēsu	nov.
364 1. pamatskola Gaujas	iela	17,	Cēsis,	Cēsu	nov.
365 Valsts ģimnāzija Leona	Paegles	iela	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.
366 Līgatnes novada dome Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov.

367 Līvu bibliotēka Zvārtas	iela	6,	Līvi,	Drabešu	pag.,	
Amatas nov.

368 Amatas novada dome “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.

369 Amatas pagasta 
pārvalde Egļu	iela	1,	Ģikši,	Amatas	pag.,	Amatas nov.

371 Pagasta pārvalde “Dzērbenes pils”, Dzērbene, Dzērbenes pag., 
Vecpiebalgas	nov.

372 Inešu pagasta jauniešu 
centrs

“Magazīna”,	Ineši,	Inešu	pag.,	
Vecpiebalgas nov.

373 Jaunpiebalgas kultūras 
nams

Gaujas	iela	2A,	Jaunpiebalga,	
Jaunpiebalgas pag.,	Jaunpiebalgas	nov.

374 Pagasta pārvalde “Pagasta	Dārziņi”,	Kaive,	Kaives	pag.,	
Vecpiebalgas	nov.

375 Liepas pamatskola Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., 
Priekuļu nov.

376 Līgatnes novada dome Nītaures iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pag., 
Līgatnes nov.

377 Tautas nams “Tautas	Nams”,	Mārsnēni,	Mārsnēnu pag.,	
Priekuļu nov.

378 Nītaures pagasta 
pārvalde

“Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pag., 
Amatas nov.

379 Priekuļu vidusskola Cēsu	prospekts	46,	Priekuļi,	Priekuļu pag.,	
Priekuļu nov.

380 Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestāde

Sporta	iela	3,	Jāņmuiža,	Priekuļu	pag.,	
Priekuļu nov.

381 Raiskuma pagasta 
pārvalde

“Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pag., 
Pārgaujas nov.

383 Tautas nams Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., 
Amatas nov.

384 Pārgaujas novada 
pašvaldība “Iktes”,	Stalbe,	Stalbes	pag.,	Pārgaujas nov.

385 Straupes pagasta 
pārvalde

“Tautas	Nams”,	Plācis,	Straupes	pag.,	
Pārgaujas nov.

386 Pagasta pārvalde “Nēķins”,	Taurene,	Taurenes	pag.,	
Vecpiebalgas	nov.

387 Pagasta pārvalde “Kaķukrogs”,	Vaives	pag.,	Cēsu	nov.

388 Vecpiebalgas kultūras 
nams

Gaismas	iela	1,	Vecpiebalga,	
Vecpiebalgas pag.,	Vecpiebalgas	nov.

389 Veselavas bibliotēka “Viesturi”,	Veselava,	Veselavas	pag.,	
Priekuļu nov.

390 Zaubes pamatskola “Bērzaines”,	Zaube,	Zaubes	pag.,	Amatas nov.

391 Pagasta padome Annas	iela	4,	Melnbārži,	Zosēnu	pag.,	
Jaunpiebalgas	nov.

971 Cēsu 2. pamatskola Gaujas	iela	45,	Cēsis,	Cēsu	nov.

5. jūnijā – pašvaldību vēlēšanas

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu	 iecirkņu	 darba	 laiks	

pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs 
no pulksten 7.00 līdz 20.00. 

Vēlētāji	 varēs	 izmantot	 arī  iespēju	
nobalsot iepriekš.	Iepriekšējā	balsošana	
notiks:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no	plkst.	9.00	
līdz 16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 
līdz 20.00.

Atgādinājums balsotājiem:
1.	 Balsot	 iespējams	 jebkurā  sava	

vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirknī.
2.	 Balsošanas	 dokuments	 ir	 derīga	

pilsoņa	pase	vai	personas	apliecība	(eID).
3.	 Vēlēšanu	 iecirknī	 jādodas	 pie	

reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai 
personas apliecība.

4.	 Vēlēšanu	 iecirkņa	 komisijas	
darbinieks noskenēs jūsu personu 
apliecinošo dokumentu un elektroniskajā 
tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārliecināsies, 
ka jums ir tiesības balsot un atzīmēs, ka 
esat balsojis.

 ____________________. vēlēšanu iecirkņa komisijai (norāda iecirkņa numuru)

 ___________________________________________________vēlēšanu komisijai 
                     (norāda pašvaldības vēlēšanu komisijas nosaukumu)
(Atbilstošo atzīmēt (x))

Vārds__________________________				Uzvārds______________________________

Personas kods          –      
Tālrunis	_______________________

IESNIEGUMS
Tā	kā	2021.	gada	5.	jūnija	pašvaldību	vēlēšanās

  veselības stāvokļa dēļ

  esmu slimnieka aprūpētājs
nevarēšu ierasties vēlēšanu iecirkņa telpās, lūdzu organizēt balsošanu manā atra šanās 
vietā.	Mana	atrašanās	vietas	adrese	ir	(lūgums norādīt arī ārdurvju kodu, ja tāds ir): 

______________________________________________________________________
Atbilstoši	 09.06.2020.	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 nr.	 360	 “Epidemioloģiskās	 drošības	
pasākumi	Covid	–	19	infekcijas	izplatības	ierobežošanai”	57. punktam	personai	ir	pienākums	
par	 atrašanos	 izolācijā,	 mājas	 karantīnā	 vai	 pašizolācijā	 informēt	 publiskā	 pakalpojuma	
sniedzēju.
Lūdzu, atzīmējiet (x), vai atrodaties izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā:

Jā              Nē   
Vēlētāja	(vēlētāja	uzticības	personas):	
__________________________________  _________________________________
                       (paraksts)       (datums, vieta)
____________________________________________________
AIZPILDA	VĒLĒTĀJA	UZTICĪBAS	PERSONA	(ja iesniegumu paraksta vēlētāja vārdā)

Vārds___________________________	Uzvārds_______________________________

Tālruņa	numurs	________________________________________________________

Vēlētāju ievērībai!
Iesniegums	 jāiesniedz	 vēlētāja	 atrašanās	 vie
tai tuvākajā iecirknī vai jānosūta pa pastu 
vai epastu attiecīgās pašvaldības vēlēšanu 
komisijai.
Nosūtot iesniegumu epastā, tas jāparaksta ar 
drošu e-parakstu.
Iesniegumu	vēlētāja	vārdā	drīkst	parakstīt	un	
iesniegt arī vēlētāja uzticības persona.
Vēlēšanu	dienā,	5.	jūnijā,	pēc	pl. 12.00	saņem
tie pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa 
komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja 
līdz iecirkņu slēgšanai, plkst. 20.00.
Uzziņas	par	vēlēšanām	pa	tālruni	67049999	vai	
www.cvk.lv. 

Informācija par personas datiem
Datu apstrādātājs:	 Valstpilsētas/nova
da vēlēšanu komisija, attiecīgā vēlēšanu 
iecirkņa komisija
Datu apstrādes mērķis: personas re
ģistrācija balsošanai atrašanās vietā 
2021. gada	5.	jūnija	pašvaldību	vēlēšanās
Datu apstrādes tiesiskais pamats: 
Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32. 
panta	 pirmā	 un	 otrā	 daļa,	 Vispārīgās	
datu aizsardzības regulas 6. panta 1. 
punkta e) apakšpunkts
Iesnieguma glabāšanas termiņš: 
05.07.2021.

5.	 jūnijā	 gaidāmajās	 2021.	 gada	
pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot 
jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, 
kā balsošanas dokumentu izmantojot 
gan pasi, gan personas apliecību.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašval
dības administratīvā teritorija veido at
sevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 

5.	 jūnija	pašvaldību	vēlēšanas	notiks	41	
vēlēšanu apgabalā – jaunajās administra
tīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 
35	novados.	Piemēram,	jaunveidojamais	
Cēsu	novads	ir	viens	vēlēšanu	apgabals,	
un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā 
sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala 
robežās.

Vēlētāji,	kuriem	veselības	stāvokļa	dēļ	
nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, 
var pieteikties balsošanai savā atrašanās 
vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā 
vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vē
lēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja 
iesniegumu parakstīt ar drošu elektro
nisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad 
to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu 
komisijai. 

Pieteikties balsošanai varēs vēlēša-
nu iecirkņos no 31.  maija, iesniedzot 
iesniegumu vēlēšanu iecirkņu darba lai
kā:

31. maijā jeb piektajā dienā pirms vis
pārējās vēlēšanu dienas (pirmdienā) — 
no 16.00 līdz 20.00,

1. jūnijā jeb ceturtajā dienā pirms vis
pārējās vēlēšanu dienas (otrdienā) — no 
9.00	līdz	13.00,

2. jūnijā jeb trešajā dienā pirms vis
pārējās vēlēšanu dienas (trešdienā) — no 
16.00 līdz 20.00,

3. jūnijā otrajā dienā pirms vispārējās 
vēlēšanu	dienas	(ceturtdienā)	—	no	9.00	
līdz 16.00,

4. jūnijā jeb dienā pirms vispārējās 
vēlēšanu dienas (piektdienā) — no 13.00 
līdz 20.00.

Iecirkņa	 komisijas	 vēlēšanu	 dienā	
5.  jūnijā	turpinās	 	pieņemt	iesniegumus	
par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. 
Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegu
mus iecirkņa komisija apmierinās, ja būs 
iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vie
tā līdz pulksten 20.00.

5.	 Jūsu	 vārdu,	 uzvārdu	 un	 personas	
kodu ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, 
kurā jums jāparakstās par vēlēšanu 
materiālu saņemšanu.

6. Saņemot balsošanas materiālus, 
jāpārliecinās, vai  uz vēlēšanu aploksnes 
ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai jums 
ir izsniegtas visas pašvaldībā  pieteikto 
kandidātu sarakstu zīmes.

7.	Balsot	dodieties	uz vēlēšanu	kabīni	
vai nodalījumu.

8. Lai nobalsotu, no  visām zīmēm 
jāizvēlas viena – ar to kandidātu 
sarakstu, par kuru vēlaties balsot.

9.  Vēlēšanu	 zīmē  var	 izdarīt	 šādas	
atzīmes:

	 	 • 		ar	“+”	atzīmēt	tos	kandidātus,	
kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt,

	 	 •			izsvītrot	to	kandidātu	vārdus	
un uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.

10.	 Vēlēšanu	 zīmi	 var	 atstāt	 arī	
negrozītu, neizdarot tajā nekādas 
atzīmes.

11.	Vēlēšanu	zīme	jāievieto	aploksnē,	
aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu 
kastē.

12.  Neizmantotās vēlēšanu zīmes 
ieteicams izmest vēlēšanu iecirknī vai 
pie izejas paņemt tā saraksta zīmi, par 
kuru balsojāt, lai, izejot no iecirkņa, 
jums  rokās būtu pilns zīmju komplekts 
un neviens nevarētu uzzināt, kā esat 
balsojis.

Plašāka	 informācija	 un	 kandidātu	
saraksti: www.cvk.lv.

Veidlapa	atrodama:	www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas

http://www.cvk.lv
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Šogad	apritēs	80	gadi	kopš	pirmās	masu	deportācijas,	kad	1941.	gadā	padomju	
režīms	izsūtīja	vairāk	nekā	15	tūkstošus	Latvijas	pilsoņu.	Atceroties	šo	noziegumu,	
14. jūnijā vienlaikus visā valstī lasīs izsūtīto iedzīvotāju vārdus.

Atceres pasākums norisināsies vienlaikus visās pašvaldībās, plkst. 11.00 tiks lasīti 
deportēto vārdi. Amatas novadā atceres pasākums norisināsies Skujenes pagastā pie 
Skujenes	baznīcas,	Zaubes	pagastā	pie	represēto	piemiņas	akmens,	Nītaures	pagastā	
pie represēto piemiņas akmens, Amatas un Drabešu pagastos pie Doļu svētakmens 
(pie	M.	Vanagas	muzeja).	

Lasījumi	tiks	straumēti	sabiedrisko	mediju	portālā	LSM.lv	un	Latvijas	Nacionālās	
bibliotēkas	 mājaslapā.	 Būs	 pieejama	 digitāla	 karte,	 kurā	 būs	 ievietoti	 piemiņas	
pasākumu videomateriāli, dati un stāsti par izsūtītajiem.

Oriģinālā,	
precizētā adrese

Mūsdienu	adrese	
(ja tuvumā)

Mūsdienu
pagasts Izsūtītie

Cēsis,	Katrīņkalns
 

Katrīnkalns Drabešu pag. Vancere	Rita	Kārļa	m.,	31	gads

Katrīnkalns Drabešu pag. Vancers	Donāts	Teodora	d.,	37	gadi

Cēsis,	Lācīši Lācīši 3 Drabešu pag. Brutāns	Zigfrīds	Ernesta	d.,	
31 gads

Cēsu	pag.,	Lācīši
 
 

Lācīši 3 Drabešu pag. Lāce	Aina	Ernesta	m.,	26	gadi

Lācīši 3 Drabešu pag. Lāce	Antonija	Jāņa	m.,	54	gadi

Lācīši 3 Drabešu pag. Lācis	Kārlis	Pētera	d.,	63	gadi

Cēsu	pag.,	
Lejaslīcīši

Lejas Polieši Drabešu pag. Soste	Kristīne	Pētera	m.,	54	gadi

  Lejas Polieši Drabešu pag. Soste	Jānis	Kārļa	d.,	72	gadi

Cēsu	pag.,	Putras
 
 
 
 
 

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsons	Kārlis	Voldemāra	d.,	
1 gads

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsons	Aigars	Voldemāra	d.,	
4 gadi

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsons	Jānis	Uldis	Voldemāra d.,	
5	gadi

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsone	Anna,	39	gadi

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsons	Voldemārs	Jāņa	d.,	
44 gadi

Lejas Putras Drabešu pag. Jēkabsons	Jānis	Jāņa	d.,	75	gadi

Cēsu	pag.,	Smīdes
 
 

Vidus	Smīdes Drabešu pag. Ēvelis	Jānis	Jāņa	d.,	9	gadi

Vidus	Smīdes Drabešu pag. Ēvele	Dzidra	Jāņa	m.,	13	gadi

Vidus	Smīdes Drabešu pag. Ēvele	Anna	Dāvja	m.,	34	gadi

Cēsu	pag.,	Vāļi
 

Vāļi Drabešu pag. Auškāps	Jūlijs	Jāņa	d.,	52	gadi

Vāļi Drabešu pag. Auškāpa	Vera	Nikolaja	m.,	54	gadi

Cēsu	pag.,	
Veišāres

Veišāri Drabešu pag. Pērlbahs	Kārlis	Jāņa	d.,	57	gadi

Veišāri Drabešu pag. Pērlbaha	Marija	Pētera	m.,	62	gadi

Drabešu pag., 
Jansoni
 
 

Jansoni Drabešu pag. Jansons	Jānis	Jāņa	d.,	1	gads

Jansoni Drabešu pag. Jansone	Marianna	Kārļa	m.,	
38 gadi

Jansoni Drabešu pag. Jansons	Jānis	Kārļa	d.,	38	gadi

Drabešu pag., 
Lielmārči
 
 
 
 
 
 

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambe	Mirdza	Pētera	m.,	18	gadi

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambis	Jānis	Pētera	d.,	19	gadi

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambe	Milija	Jāņa	m.,	41	gads

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambis	Pēteris	Pētera	d.,	48	gadi

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambe	Kristīne	Pētera	m.,	79	gadi

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bambis	Pēteris	Dāvja	d.,	80	gadi

Lejas Lielmārči Amatas pag. Bērziņa	Rita	Jāņa	m.,	dzimusi	ceļā/
izsūtījumā

Drabešu pag., 
Pagastmāja
 
 
 

Ausmas Drabešu pag. Zariņa	Ella	Elga	Jāņa	m.,	5	gadi

Ausmas Drabešu pag. Zariņš	Valdis	Jāņa	d.,	7	gadi

Ausmas Drabešu pag. Zariņa	Ella	Elvīra	Augusta	m.,	
28 gadi

Ausmas Drabešu pag. Zariņš	Jānis	Jāņa	d.,	34	gadi

Drabešu pag., 
Spāres
 
 
 

Spāres Drabešu pag. Brūvele	Rūta	Jāņa	m.,	2	gadi

Spāres Drabešu pag. Brūvelis	Jānis	Kārļa	d.,	29	gadi

Spāres Drabešu pag. Brūvele	Velta	Eduarda	m.,	30	gadi

Spāres Drabešu pag. Brūvelis	Kārlis	Kārļa	d.,	67	gadi

Spāres Drabešu pag. Brūvele	Marija,	91	gads

Drabešu pag., 
Šopas
 

Šopas Amatas pag. Rupners	Juris	Egona	d.,	2	gadi

Šopas Amatas pag. Rupnere	Austra	Elvīra	Kārļa	m.,	
30 gadi

Drabešu pag., 
Veckalnsermuļi
 
 

Veckalna	
Sermuļi

Amatas pag. Vanags	Alnis	Aleksandra	d.,	9	gadi

Veckalna	
Sermuļi

Amatas pag. Vanags	Aleksandrs	Kārļa	d.,	
34 gadi

Veckalna	
Sermuļi

Amatas pag. Vanaga	Melānija	Jāņa	m.,	36	gadi

Kārļu	pag.,	
Birztaliņas

Birztaliņas Drabešu pag. Everte	Elza	Dāvida	m.,	44	gadi

Birztaliņas Drabešu pag. Everts	Jānis	Mārča	d.,	49	gadi

Kārļu	pag.,	Vieļas
 
 

Vieļas Drabešu pag. Gertners	Jānis	Mārča	d.,	32	gadi

Vieļas Drabešu pag. Gertnere	Alīda	Austra	Jāņa	m.,	
33 gadi

Vieļas Drabešu pag. Gertners	Mārcis	Dāvja	d.,	70	gadi

Kārļu	pag.,	
Vītegas
 
 
 

Vītegas Drabešu pag. Blaua	Erna	Aija	Mārtiņa	m.,	2	gadi

Vītegas Drabešu pag. Blaua	Aina	Mārtiņa	m.,	12	gadi

Vītegas Drabešu pag. Blaus	Imants	Bernhards	
Mārtiņa d.,	15	gadi

Vītegas Drabešu pag. Blaus	Eduards	Edgars	Mārtiņa	d.,	
17 gadi

Vītegas Drabešu pag. Blaua	Erna	Pētera	m.,	40	gadi

Vītegas Drabešu pag. Blaus	Mārtiņš	Ernesta	d.,	64	gadi

Kosas	pag.,	Kalna	
Reiņas
 

Kalna	Reinas Amatas pag. Putniņa	Auguste	Austra	Kārļa	m.,	
47 gadi

Kalna	Reinas Amatas pag. Putniņš	Ernests	Vilis	Dāvja	d.,	
48 gadi

Ķēču	pag.,	
Aizupes

Aizupes Nītaures pag. Vārna	Aleksandrs	Kārļa	d.,	39	gadi

Ķēču	pag.,	
Druviņas

Druviņas Skujenes pag. Melkuss	Elmārs	Arnolda	d.,	13	gadi

Druviņas Skujenes pag. Melkusa	Rita	Arnolda	m.,	14	gadi

Druviņas Skujenes pag. Melkusa	Alvīne	Pētera	m.,	46	gadi

Ķēču	pag.,	
Dzērveskalns
 

Dzērveskalns Zaubes	pag. Gavariņa	Anna	Jāņa	m.,	46	gadi

Dzērveskalns Zaubes	pag. Gavariņš	Artūrs	Jura	d.,	50	gadi

Dzērveskalns Zaubes	pag. Zosule	Klāra	Friča	m.,	17	gadi

Nītaures pag., 
Peilēni
 

Peilēni Nītaures pag. Kitenbergs	Jānis	Ernesta	d.,	6	gadi

Peilēni Nītaures pag. Kitenberga	Inta	Ernesta	m.,	11	gadi

Peilēni Nītaures pag. Kitenberga	Velta	Ernesta	m.,	
16 gadi

Peilēni Nītaures pag. Kitenbergs	Ernests	Jāņa	d.,	39	gadi

Peilēni Nītaures pag. Kitenberga	Olga	Jēkaba	m.,	42	gadi

Sērmūkšu pag., 
Dandēni
 
 

Lejas Dandēni Skujenes pag. Ozols	Kārlis	Arvīds	Jāņa	d.,	33	gadi

Lejas Dandēni Skujenes pag. Ozola	Katrīna	Jura	m.,	68	gadi

Lejas Dandēni Skujenes pag. Ozols	Jānis	Laura	d.,	70	gadi

Sērmūkšu pag., 
Vanagi
 

Vanagi Skujenes pag. Barone	Emma	Jāņa	m.,	26	gadi

Vanagi Skujenes pag. Barons	Rūdolfs	Jāņa	d.,	38	gadi

Vanagi Skujenes pag. Barone	Matilde	Jāņa	m.,	53	gadi

Skujenes pag., 
Ģībēni
 
 
 

Ģībēni Skujenes pag. Mednis	Jānis	Jāņa	d.,	2	gadi

Ģībēni Skujenes pag. Medne	Velta	Jāņa	m.,	4	gadi

Ģībēni Skujenes pag. Medne	Zaiga	Jāņa	m.,	8	gadi

Ģībēni Skujenes pag. Medne	Olga	Karlīne	Jāņa	m.,	
33 gadi

Skujenes pag., 
Pienotava

Pienavas Skujenes pag. Lazdiņš Pēteris Spriča d., 47 gadi

Pienavas Skujenes pag. Lazdiņa	Marija	Spriča	m.,	58	gadi

Skujenes pag., 
Puriņi

Puriņi Skujenes pag. Puriņa	Alīda	Jūlija	m.,	49	gadi

Puriņi Skujenes pag. Puriņš	Bernhards	Jura	d.,	61	gads

Zaubes	pag.,	
Vecbērzi

Bērzi Zaubes	pag. Tobis	Arnis	Gusta	d.,	7	gadi

Bērzi Zaubes	pag. Tobis	Gunārs	Gusta	d.,	10	gadi

Bērzi Zaubes	pag. Tobe	Lūcija	Jāņa	m.,	34	gadi

Zaubes	pag.,	
Vecvāķi

Vecvāķi Zaubes	pag. Volkova	Irma	Jāņa	m.,	42	gadi

Vecvāķi Zaubes	pag. Volkova	Līze,	76	gadi

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām
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4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienā, audēju kopa 
“Aušas” radīja īpašu svētku noskaņu Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā, dižojoties un 
lepojoties gan ar pašu darinātiem tautastērpiem, gan pašu austiem galdautiem. 

Taiga Krūmiņa, 
Amatas kultūras centra pasākumu organizatore 

Jau	 otro	 gadu	 4.	 maiju	 –	 Latvijas	 Republikas	 Neatkarības	 atjaunošanas	 dienu	 –	
atzīmējam bez krāšņiem koncertiem, lielām svinībām un daudziem skatītājiem.

Šogad	Latvijas	svētkus	svinējām,	aicinot	Amatas	pagasta	iedzīvotājus	parkā	pie	kultūras	
centra	kopīgi	veidot	mājsēdes	laika	darbu	izstādi,	to	papildinot	ar	Ilzes	Žvartes	un	Ievas	
Lapšānes kokļu skanējumu.

Mazliet	saulaina	un	vējaina,	ar	nelielu	sniega	piesitienu, tāda nu izvērtās svētku diena. 
Paldies visiem, kuri nenobijās no laika apstākļiem un ar saviem darbiem piedalījās izstādes 
veidošanā,	–	Emīlijai	Loginai,	Aijai	Enzeliņai,	Anitai	Tinusai,	Edvīnam	Šekavam,	Guntai	
Auziņai,	Vijai	Jansiņai,	Aigai	Ķeņģei,	Dacei	Ķeņģei,	Ainai	Ķeņģei.

Ar saviem mājsēdes darbiem izstādē piedalījās Amatas kultūras centra darbinieki Lilita 
Ventere,	Taiga	Krūmiņa,	Aigars	Krieviņš.	Ar		pašas	audzētām	un	lolotām	koši	ziedošajām	
begonijām,	pasākuma	apmeklētājus	iepriecināja	Gaida	Dvinska.

Paldies	par	svētku	uzrunu	Amatas	novada	priekšsēdētājai	Elitai	Eglītei.
Paldies ikvienam  apmeklētājam, kuri godprātīgi nelielos pulciņos izbaudīja svētku 

atmosfēru	kopā	ar	mums.

Mājsēdes darbi atrādīti un 
svētki nosvinēti

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas speciāliste 

Jau	no	pērnā	 gada	marta,	 kad	Co
vid-19	ietekmē	nācās	atcelt	pasākumu	
“Amatas novada tūrisma uzņēmēju un 
mājražotāju tikšanās”, pacietīgi gaidī
jām to īsto brīdi, kad izsludināt datu
mu un laiku, lai pēc garāka pārtrau
kuma atkal tiktos klātienē ar Amatas 
novada tūrisma uzņēmējiem un māj
ražotājiem.	 Beidzot	 tikāmies,	 bet	 kā	
jau daudziem no mums ierasts – tieš
saistē, atrodoties katram pie sava da
tora ekrāna.

Amatas novada tūrisma uzņēmē
ju un mājražotāju tikšanās norisi
nājās	 11.  maijā	 tiešsaistes	 platformā	
“ZOOM”.	

	Šo	tikšanās	reizi	atklāja	Amatas	no
vada	domes	priekšsēdētāja	Elita	Eglīte.	
Priekšsēdētāja pastāstīja, kāda ir esošā 
situācija un turpmākie plāni attiecībā 
uz Amatas novada ceļiem, kādas pār
maiņas	mūs	var	sagaidīt	pēc	reformas,	
un aicināja jebkuras pārmaiņas izman
tot savā labā un nenostāties pret pār
maiņām. 

Amatas	 novada	 pašvaldības	 Tūris
ma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja 
Eva	 Koljera	 informēja	 par	 patērētāju	
tendencēm pasaulē un  pastāstīja par 
Amatas novada tūrisma aktualitātēm.

2021.	gadā	Covid-19	ietekmē	ir	pa
lielinājusies sociālā atbildība, vairāk 
tiek vērtētas uzņēmumu vērtības un 
tas, ko uzņēmums dod sabiedrībai, 
nevis	peļņa.	Esam	iemācījušies	plānot	
laiku un ieplānot lietas, jo daudzas 
vietas	ir	slēgtas,	daudz	kur	jāzvana.	Ir	
parādījies aktīvisms, tiek kritizēti poli
tiskie līderi, cilvēki iziet ielās un ir ga
tavi cīnīties par savu taisnību. Patlaban 
ir ļoti svarīga labjūte, un šajā ziņā tieši 
tūrisms var palīdzēt, radot labvēlīgu 
vidi, kur var relaksēties un atgūt iek
šējo spēku. 

Radošais tūrisms ir viena no jau
nākajām tendencēm, kas paredz ap
meklētāju iesaisti procesos un tas tiek 
izmantots, lai piesaistītu tūristus tām 
teritorijām, caur kurām nenorit tūris

ma plūsma. Radošais tūrisms ir pie
mērots tieši lauku teritorijām. 

Eva	 pastāstīja	 par	 to,	 kā	 tūrismā	
līdz šim ir gājis un kā tika aizvadīts 
gads. Amatas novada lielākā investī
cija	 kultūras	 tūrisma	 infrastruktūrā	
ir Āraiši. 2020. gada jūlijā tika atvēr
ta pastāvīgā ekspozīcija apmeklētāju 
centrā.	 Diemžēl	 jau	 rudenī	 Covid-19	
ietekmē apmeklētāju centrs savas dur
vis slēdza un līdz pat šai dienai ekspo
zīcija apmeklētājiem ir slēgta. Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskais parks turpina 
attīstīties un saviem apmeklētājiem 
piedāvāt arvien jaunas aktivitātes. 

Eva	pastāstīja	par	pašreiz	esošajām	
sadarbībām, izveidotajiem maršru
tiem,	 kā	 arī	 šī	 gada	 Zaubes	 savvaļas	
kulināro	festivālu,	par	kuru	 ir	 jūtama	
interese.	Šogad	festivāls	vairāk	notiks	
digitālā	formā	–	meistarklases,	virtuā
lais garšu tirdziņš, video promo sižeti, 
lekcijas un citas aktivitātes. 

Šajā	 tikšanās	 reizē	 tika	 uzsvērts,	
ka katrs Amatas novada pagasts ir ar 
kaut ko unikāls un katrā pagastā ir 
kaut kas, ar ko lepoties un ar ko iein
teresēt tūristus. 

Par	Zvārtes	ieža	informācijas	nami
ņa aktivitātēm un iespējām pastāstīja 
#Cesisinside idejas autore un dabas 
gide	Sigita	Klētniece,	kura	aktīvi	dar
bojas	arī	Zvārtes	iezī.	Viņa	pastāstīja,	
kādi jauni piedāvājumi ir radīti, pa
dalījās ar dažādu pasākumu pieredzi, 
sadarbībām un aicināja visus Amata 
novada ražotājus dalīties ar priekšli
kumiem un sadarboties.  

Tikšanās	 noslēgumā	mūs	 visus	 uz	
jauniem darbiem un idejām iedves
moja alpīnisma instruktors un piedzī
vojumu	 ceļojuma	 eksperts	 Kristaps	
Liepiņš.	Kristaps	savas	lekcija	laikā	ai
cināja nebaidīties darīt kaut ko pirmo 
reizi, jo tikai tādā veidā ir iespēja sevi 
pilnveidot un izzināt pasauli. Lekcijas 
laikā bija iespēja gūt jaunas atziņas, 
pieņemt esošās pārmaiņas un domāt 
ārpus ierastā. 

Pasākuma ieraksts un prezentācijas 
ir atrodamas Amatas novada pašvaldī
bas mājaslapā: www.amatasnovads lv.

Paldies visiem par šo tikšanos! Lai 
gan attālināti, bet tomēr kopā! 

Amatas novada tūrisma 
uzņēmēji un mājražotāji tikās 
tiešsaistē

Koklētājas Ieva Lapšāne un Ilze Žvarte. Foto: Lilita Ventere

Audēju kopa "Aušas". Foto: Unda Paula Rīsmane

http://www.amatasnovads.lv
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Ēriks Bauers,
Amatas novada sporta koordinators un 
metodiķis

Pēc neliela pārtraukuma, ko noteica 
ārkārtas situācija valstī, atsākušās 
florbola	nodarbības	ārā.	Bērni	un	jaunieši	
atkal var pilnvērtīgi aizvadīt treniņus. 
No darbības tiek aizvadītas āra apstākļos, 

Māra Skrinda, Drabešu Jaunās 
pamatskolas direktores vietniece

,,Cik skaisti iznirst kokiem lapas –
No mūžības ik pavasari.
Uz viena maza žagariņa
es ieraudzīju sevi arī.”
	 	 	 (I.	Ziedonis)

Aprīlī	mums	Drabešu	Jaunajā	pamat
skolā bija iespēja izbaudīt atkalredzēša
nās un kopābūšanas prieku, mācoties 
klātienē. Aprīli iesākām ar Lieldienu 
projekta dienu, kad klašu grupās kopā 
ar latviskās dzīvesziņas meistari Aigu 
Auziņu darbojāmies, iepazīstot latviskās 
Lieldienu svinēšanas tradīcijas, gatavo
jām rotājumus un apsveikumus, gājām 
rotaļās, rīkojām klases skaistāk krāsoto 
olu galerijas un veidojām klases spēka 
vārdu sienas viens otram, lai mūsu ko
pābūšanu padarītu vēl draudzīgāku un 
mīļāku. 

Laikapstākļiem kļūstot aizvien pava
sarīgākiem, klases kopā ar klašu audzi
nātājiem devās sakopt skolas apkārtni, 
lai pašiem prieks un smaids sejās arī 
mūsu vietējās kopienas iedzīvotājiem. 
Ceram,	ka	visu	sirdis	silda	arī	skolas	dar
binieku, vecāku un bērnu kopdarbs – 
skaistie, krāsainie rotājumi pirmā stāva 
logos un košie ziedi pie skolas parādes 
durvīm. 

Aprīļa beigās piedzīvojām vairākus 
svarīgus notikumus – 21.  aprīlī skolas 
pārstāvji piedalījās Starptautiskajā lī
derības dienā, kas virtuāli deva iespēju 
paviesoties A.B. Combs izglītības ies
tādē	 Amerikas	 Savienotajās	 valstīs.	 Šī	
skola ir pārmaiņu procesa izglītībā “Lī
deris	manī”	 aizsācēja.	Šobrīd	pārmaiņu	
process “Līderis manī” tiek īstenots jau 

māt, un kā šī prasme var pozitīvi mai
nīt ikviena cilvēka dzīvi un savstarpējās 
attiecības.	 Lektore	 Ieva	 Kalniņa	 dalījās	
praktiskos ieteikumus, kā sarunāties ar 
saviem bērniem, kāda ir proaktīva valo
da un tās priekšrocības. Savā pieredzē 
par darba organizēšanu, strādājot mājās 
attālināti,	dalījās	Balvu	Valsts	ģimnāzijas	
direktore	Inese	Paidere,	savukārt	Liepā
jas	Raiņa	6. vidusskolas	direktors	Kārlis	
Strautiņš dalījās ar praktiskiem ieteiku
miem laika plānošanas mākslā. Seminā
ra noslēgumā dalībniekiem bija iespēja 
noklausīties	Ginta	Barkovska	 pieredzes	
un	 iedvesmas	 stāstu	 “Kā	 pārairēt	 oke
ānu” – kā 142 dienu laikā airu laivā bez 
motora pievārēti 8338 km pāri Atlantijas 
okeānam.	Ginta	 stāsts	 ikvienam	 ir	 pie
rādījums, ka arī neiespējamais var kļūt 
iespējams!

Aprīļa beigās klašu grupās rīkojām 
karjeras dienu, kad katra klase kopā ar 
klašu audzinātājiem un pedagogiem ru
nāja	 par	 dažādām	 profesijām,	 papildus	
apgūstot dažādas līderības prasmes, kas 
turpmāk būs noderīgas topošajiem jau
najiem	 speciālistiem.	 Izmantojām	 arī	
projekta “Skolas soma” piedāvājumu, 
izvēloties gan koncertlekcijas par kom
ponistu	 Imantu	Kalniņu	un	kino	mūzi
kas vēsturi, gan arī pašiem mazā kajiem 

Zaubē atsākušās florbola 
nodarbības ārā

Stipriem un lieliem tapt

52	valstīs	visā	pasaulē,	tostarp	jau	trešo	
gadu	arī	pie	mums,	Drabešu	Jaunajā	pa
matskolā un pirmsskolā. 

Savukārt	29. aprīlī	Drabešu	Jaunās	pa
matskolas vecākiem un pedagogiem bija 
iespēja piedalīties mūžizglītības un kul
tūras	 institūta	 “Vitae”	 organizētajā	 vir
tuālajā seminārā “Seši praktiski rīti sev 
un ģimenei”. Semināru kopumā noklau
sījās	aptuveni	400	cilvēku.	 “Vitae”	dibi
nātājs	 un	 lektors	 Rolands	Ozols	 dalījās	
pieredzē, kā palīdzēt katram pašam sev, 
kļūstot par pārmaiņu cilvēku jeb mainot 
savu	 raksturu.	Lektore	Aija	Melle	 snie
dza praktiskus ieteikumus, kā veidot 
vienotus sadarbības principus attieksmē 
pret bērnu. Seminārā savā pieredzē ar 
klausītājiem	 dalījās	 arī	 Drabešu	 Jaunās	
pamatskolas	 direktore	 Kristīne	 Paisu
ma, runājot par prasmi atrast īsto brīdi, 
kad ieturēt pauzi jeb apstāties un pado

saistošo cirka izrādi “Alise brīnumzemē”, 
tādējādi dodot iespēju papildus uzzināt 
par	 komponista	 profesiju,	 par	 kinore
žisoru	 profesijas	 aizkulisēm	 un	 cirka	
mākslinieku ikdienas darbu un tam 
nepieciešamajām prasmēm. Savukārt 
3. klases skolēni iejutās arhitektu lo
mās, veidojot telpiskus objektus – ēkas 
maketus. Darbs prasīja iedziļināšanos 
arhitektūras	 formās,	 ēku	 funkcijās	 un	
izmantotajos materiālos. Pētītas tika 
Amatas novada ievērojamās celtnes – 
Āraišu vējdzirnavas, ezerpils objekti, 
baznīca	un	muižas	ēka.	Kad	informācija	
par ēkām bibliotēkā tika apkopota, tapa 
plakāts ar ēku aprakstiem un zīmēju
miem. Pēc tam skolēniem bija jāizvēlas 
ēka, ko darināt, piemēroti materiāli un 
jāsāk	 darbs.	 Izvēlēties	 bija	 viegli,	 taču	
ar projekta realizāciju negāja tik raiti. 
Darbs	prasīja	lielu	pacietību.	Kopā	klasē	
tika izstrādāti vairāki maketi: detalizēts 
Āraišu ezerpils makets, vairāki dzirnavu 
maketi un baznīcas maketi, kā arī mui
žas ēkas makets. Ar izdomu veidotie 
darbi tagad rotā skolas telpas un atgādi
na par ievērojamām vietām tepat mums 
līdzās.

Gaidot	 Latvijas	 valsts	 Neatkarības	
atjaunošanas dienu, klājām baltus gald
autus, apvilkām svētku drānas un katrs 
savā klasē, bet visi kopā skolā varējām 
justies kā mazi, ņipri pumpuriņi uz koka 
zara. Diemžēl 30. aprīlis bija pēdējā die
na, kad vēl klātienē varējām baudīt viens 
otra	sabiedrību	šeit,	Drabešu	Jaunajā	pa
matskolā,	jo	no	5. maija	atkal	mācāmies	
attālināti. Dienas beigās ikvienam maz
liet smeldza sirds – ne tik daudz tādēļ, ka 
skumji, bet drīzāk tādēļ, ka nezinām, kad 
visi atkal tiksimies klātienē. Skolas logos 
paliek vien priecīgas atmiņas un pateicī
ba par klātienē kopā pavadīto laiku. Lai 
izdodas ikvienam mazam pumpuriņam 
ieraudzīt sevi uz kāda koka zara, lai izdo
das stiprināt savas saknes un augt lieliem 
un	 stipriem!	Gaidīsim	 vasaru	 sirdīs	 visi	
kopā mūsu Latvijā!

Veselību,	izturību	un	sirdsmieru	
ikvienam vēlot,

Drabešu	Jaunās	pamatskolas	komanda

vairāk uzmanību pievēršot tieši fiziskajai 
sagatavotībai – skriešanai, lēkšanai, 
dažādiem sprinta, koordinācijas un ātru
ma vingrinājumiem, kustību rotaļām, 
spēlēm. 

Papildu	treniņos	bērni	apgūst	futbola,	
regbija, florbola spēles pamatus, tehniku 
un noteikumus.  

Sandra Eglīte, 
Zaubes kultūras pasākumu vadītāja

4.	 maija	 valsts	 svētki	 Zaubē	 aizritē
ja,	priecējot	sirdis	ar	grupas	“Galaktika”	
muzikālo	apsveikumu.	Tikai	šī	viena	die
na, tik skaista un saulaina, ļāva izbaudīt 
svētku noskaņu. Paldies Amatas novada 
pašvaldībai par svētku apsveikuma no
drošinājumu	un	saldo	konfekšu	pārstei
gumu.

Paldies zaubēniešiem un viesiem par 
distancēšanos, sejas masku lietošanu un 
atbildīgu	Covid-19	izsargāšanās	prasību	
ievērošanu.

Zaubes	pagasta	centrs	vienmēr	priecē	
ar sakoptību. Latvijas neatkarības gadi 
Zaubē	nesuši	daudz	pārmaiņu,	tai	skaitā	

31. gads Zaubē pēc 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienas

renovēts	Zaubes	kultūras	nams,	skaistu	
veidolu ieguvusi skola, sakārtots apgais
mojums	ceļā	uz	Zaubes	lielo	ozolu,	kur	
pie atjaunota tilta ezera skaistumu va
ram baudīt skaisti iekārtotā atpūtas vie
tā.	Daudz	pozitīva,	 ieejot	Cēsu	novadā,	
atliek	 vien	 turpināt	 Zaubes	 tradīcijas.	
Ar maiju pamazām atsākas pašdarbības 
kolektīvu darbība ārtelpās: dziedāsim, 
dejosim un darināsim rokdarbus.

Esam	iesnieguši	VSIA	“Latvijas	Valsts	
ceļi” un Autotransporta direkcijai lūgu
mu	 sakārtot	 Zaubes	 centrā	 degradēto	
pieturu.

Ļoti	 ceram,	 ka,	 ieejot	 Cēsu	 novadā,	
pavērsies iespējas sakārtot un renovēt 
arī bijušā bērnudārza ēku.

3. klases bērnu veidotie Āraišu kultūrvietu modelīši. Foto: Liene Biezā
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1. 
Nacionālā apvienība 

“Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK”
Guntis	Grosbergs	
Evita	Šīrante	 	
Sigita Norvele  
Māris	Bērziņš	 	
Artis	Malkavs	 	
Igors	Mercs	 	
Kristīne	Skrīvere	
Jānis	Mičulis	 	
Vigo	Račevskis	 	
Uldis	Ulme	 	
Uldis	Lencbergs	 	
Vita	Krūmiņa	 	
Māris	Blūms	 	
Māris	Šķesteris	 	
Andris Polis  
Janeks	Strihelis	 	
Ainārs Sils  
Mikus	Villerušs	 	
Dainis	Šulcs	 	
Uvis	Grava	 	
Niks	Zeimuls	 	
Elmārs	Aukšmuksts

2. 
Jaunā VIENOTĪBA

Jānis	Rozenbergs	
Ainārs	Šteins	
Inese	Suija-Markova
Atis	Egliņš-Eglītis	
Juris	Žagars	
Biruta	Mežale	
Ēriks	Bauers	
Inga	Cipe	
Kaspars	Gulbis	 	
Dace Potaša 
Māris	Baltiņš	
Mārtiņš	Malcenieks	
Aija Sīmane 
Andris	Melbārdis	
Vaira	Zauere	
Edgars	Bērzkalns	
Rihards	Vidzickis	
Ingus	Laiviņš	
Normunds Ruķis 
Erlends	Geruļskis	
Raimonds Dombrovskis 
Jānis	Ķipurs

3. 
VIDZEMES PARTIJA

Andris	Mihaļovs	
Ella	Frīdvalde-Andersone	
Valters	Dambe	
Gunta	Bērziņa	
Anžela	Kovaļova	
Aija Sila 
Dace	Klāmane
Valda	Veisenkopfa	

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas 
Deputātu kandidāti Cēsu vēlēšanu apgabalā

Ija	Groza	
Teiksma	Riekstiņa	
Valda	Zaļaiskalna	
Gints	Gārša	
Juris	Agafonovs	
Kristīne	Kuzma	
Toms	Praulītis	
Māris	Urtāns	
Jānis	Antons	
Ainārs Amantovs 
Mārtiņš	Jēgers	
Pēteris Lūsars 
Ojārs	Bicāns	 	
Uģis	Lejietis	

4. 
Jaunā Saskaņa

Edgars	Mednis	
Mārtiņš	Sabulis	 	
Juris	Apinis	 	
Raimonds	Jansons	
Viktors	Zariņš

5. 
Jaunā konservatīvā partija
Jānis	Rukšāns	
Raitis Sijāts 
Tālis	Jaunzemis
Aivars	Ontužāns	
Eva	Koljera	
Lāsma	Vasmane-Mašina	
Alfs	Lapsiņš	
Jana	Zilkalne	
Imants	Kupčs	
Dzintars Puķīte 
Evija	Jēkabsone	
Andris Riekstiņš 
Kristīne	Zmičerevska	
Guntis	Davidovs		
Raitis Legzdiņš  
Ilze	Zariņa	 	
Guntis	Bībers	 	
Arnis	Matrozis	
Mārcis	Kūlis	 	
Aiva Nestro  

6. 
“Latvijas attīstībai”

Elīna	Stapulone
Skaidrīte	Astahovska-Eglīte
Vineta	Lapsele
Mārtiņš	Vīņauds
Dace	Kalniņa
Māris	Timermanis
Jānis	Kārkliņš
Rudīte	Vasile
Baiba	Karlsberga
Ainārs	Intenbergs
Ineta	Krūmiņa
Harijs	Ābele
Anžella Pāže
Jānis	Krūmiņš
Karīna	Jurciņa

Fjodors	Puņeiko
Inga	Ulmane
Irina	Orlovska
Ilvija	Bikiņa
Selga Skrastiņa
Māris	Millers
Ramona	Goba

 
7. 

“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”

Hardijs	Vents	
Indriķis	Putniņš	
Māris	Niklass	
Laimis	Šāvējs	
Jānis	Plūme	
Dace	Bišere-Valdemiere	
Mārtiņš	Mednieks	
Ieva	Ņevečorova	
Lelde	Burdaja	
Guntars	Zicāns	
Iluta	Balode	
Andis	Baltiņš	
Ilze	Dambe	
Uldis	Blīgzna	
Kaspars	Serģis	
Sandra	Upmale	
Uldis	Ezers	
Ineta	Lāce-Sējāne
Edgars	Zilvers	
Egils	Gruzde	
Gaida	Jonāse	
Rasma	Bērziņa

8. 
Politiskā partija “Latvijas 

Reģionu Apvienība”
Egils	Kurpnieks	
Inese	Zagorska	
Aigars	Ozoliņš	
Normunds Sondors 
Egons	Garklāvs	
Valdis	Nītiņš	
Mārcis	Kalniņš	
Sandis	Grīnbergs	
Liene	Gailīte	
Sanita Drozde 
Viviāna	Zipa	
Vita	Antone	
Baiba	Feoktistova

9. 
Latvijas Zaļā partija

Artis Rasmanis 
Guna	Kalniņa-Priede	
Liene	Agafonova	
Arkādijs Suškins  
Guna	Rukšāne	
Askolds Liedskalniņš
Iveta	Jermolājeva	
Dāvis Lācis 
Raimonds	Mežaks	
Mārtiņš	Jarohovičs	
Ilvars	Balodis	
Rihards Parandjuks 
Baiba	Bārda	 	
Inga	Gunta	Paegle	

Igors	Zvaigzne	
Arnis Lemešonoks 
Inese	Gārša	
Ilze	Krēsliņa	
Linda Abramova 
Aldis Avotiņš 
Aldis Lācis 
Vladimirs	Šatrovskis	

10. 
“Kustība “Par!””, 
“PROGRESĪVIE”

Ivo	Rode	
Dita	Trapenciere	
Jānis	Jenerts	
Oskars	Kaulēns
Lelde	Goba
Maksims	Jekimovs	
Oskars	Ušpelis	
Atis	Jakobijs	
Liene	Krastiņa	
Inese	Skrapce	
Nauris Lārmanis
Pauls	Irbins	
Andris	Kimonts	
Ģirts	Fūrmanis	
Emīls	Lukjanskis	
Baiba	Roze
Inga	Madžule	
Digmārs	Krievs	
Jānis	Ābelīte	
Dāvis Dreimanis 
Dana Narvaiša 

Amatas pagasts
Cēsu	pilsēta
Drabešu pagasts
Dzērbenes pagasts 
Inešu	pagasts
Jaunpiebalgas	pagasts	
Kaives	pagasts
Liepas pagasts

Līgatnes pagasts 
Līgatnes pilsēta 
Mārsnēnu	pagasts	
Nītaures pagasts 
Priekuļu pagasts 
Raiskuma pagasts 
Skujenes pagasts 
Stalbes pagasts 

Straupes pagasts 
Taurenes	pagasts	
Vaives	pagasts	
Vecpiebalgas	pagasts	
Veselavas	pagasts	
Zaubes	pagasts	
Zosēnu	pagasts

Cēsu novada vēlēšanu apgabalā ietilpstošās administratīvās teritorijas

Vita Krieviņa 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
LIFE-IP LatViaNature 
komunikācijas vadītāja

Lai dotu iespēju ērtāk ziņot 
par novērotajām svešzemju 
sugām	un	iegūtu	plašāku	infor
māciju par invazīvo sugu atrad
nēm  Latvijā, Dabas aizsardzī
bas	pārvalde	projektā	“LIFE-IP	
LatViaNature”	 tiešsaistē	 ir	
izveidojusi	 	 Invazīvo	sugu	pār
valdnieku, kas palīdzēs veicināt 

sabiedrības izpratni par inva
zīvajām sugām un ievākt datus 
par to izplatību.

Invazīvo	 sugu	 pārvaldnieks	
ikvienam interesentam ir pie
ejams interneta vietnē http://
bit.ly/invazivs.	 Tajā	 iekļautas	
teju	 50	 sugas,	 ko	 zinātnieki	
atzinuši par invazīvām – sveš
zemju sugas, kas strauji vairojas 
un izplatās, apdraudot vietējās 
sugas un bioloģisko daudzvei
dību, un tāpēc ir nepieciešams 
apzināt šo sugu atradnes un ie

robežot to izplatību.
Iedzīvotājiem	 vietne	 sniedz	

iespēju ar ilustrāciju un kodo
līgu aprakstu palīdzību iepazīt 
un identificēt invazīvās augu un 
dzīvnieku	 sugas	 Latvijā.	 Faktu	
lapās sniegti sugu apraksti, to 
augšanas vai dzīvotņu apstāk
ļu raksturojums, invāzijas ceļi, 
savukārt kartēs var iepazīties ar 
katras sugas jau apzināto izpla
tību Latvijā

Izveidota vietne sabiedrisko 
novērojumu iegūšanai par 
invazīvo sugu izplatību Latvijā
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Amatas pagastā
Maiga	Tazāne	(08.08.1933.–17.04.2021.)

Drabešu pagastā
Ilgonis	Bergs	(26.11.1954.–19.04.2021.)

Staņislavs	Ivanovs	(30.09.1945.–22.04.2021.)
Skaidra	Krone	(26.04.1952.–03.05.2021.)
Velta	Kvietiņa	(09.07.1928.–17.04.2021.)
Inta	Meldere	(25.01.1941.–29.04.2021.)

Minadora	Paeglīte	(15.09.1948.–14.04.2021.)
Skujenes pagastā

Ingars	Circenis	(21.11.1974.–22.04.2021.)
Tatjana	Ruttule	(28.07.1930.–27.04.2021.)

Nītaures pagastā
Lucija	Ozoliņa	(30.03.1936.–22.04.2021.)

Zaubes pagastā
Andrejs	Vitenburgs	(09.01.1944.–27.04.2021.)

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	tālr.	64127935,	e-pasts:	amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža	3000	eksemplāri.		Par	skaitļu	un	faktu	pareizību,	kā	arī	par	informācijas	saturu,	atbild	autors.	Izdevums	maketēts	SIA	“Autos”,	iespiests	SIA	“Latgales	druka”.

Informācijas	iesūtīšanas	noteikumi	pieejami		www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

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

Aprīlī 
Amatas novadā 

dzimuši trīs bērni:
Amatas pagastā – 1,
Drabešu pagastā – 1,
Nītaures pagastā – 1.

Veselības vingrošanas 
nodarbības tiešsaistē 
un ārā

Sveicam
Amatas novada 
jubilārus!
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Maijā	vēl	 ir	 iespējams	apmeklēt	 	dažas	vingrošanas	
nodarbības svaigā gaisā Līvos, kā arī pieslēgties 
tiešsaistes	 nodarbībām	 Nītaurē.	 Tiešsaistes	 saite	
publicēta mājaslapā www.amatasnovads.lv sadaļā 
“Pasākumu kalendārs”.

MAIJS
5., 12., 19. un  26. maijā veselības vingrošanas 

nodarbība	Nītaurē.	Notiek	tiešsaistē	plkst.	18.00–19.30.	
Nodarbību vada fizioterapeite Dace Lūkina. 

6., 13., 20. un 27. maijā veselības vingrošanas 
nodarbība	Līvos.	Notiek	ārā	plkst.	14.00–15.00.	Dalībai	
iepriekš	 jāpiesakās	pie	pasniedzējas	Zigrīdas	Liepiņas,	
tālr.	26410865.

*Pasākumi notiek bez maksas, tiek īstenoti 
ESF	 projektā	 nr.	 9.2.4.2/16/I/007.	 Uz	 nodarbībām	
aicināts	 ikviens	 interesents.	 Plašāka	 informācija	 par	
pasākumiem www.amatasnovads.lv

Anete Eglīte,
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste

Pret	Covid-19	vakcinē	tos	iedzīvotājus,	kuri	savu	reģistrāciju	ir	veikuši	manavakcina.lv	vai	pa	tālruni	8989.	
Portālā	manavakcina.lv	ir	iespēja	izvēlēties	gan	vakcinācijas	laiku,	gan	vietu,	t.sk	arī	Cēsu	vakcinācijas	centru	
(bijušā	veikala	“Supernetto”	telpās	Bērzaines	ielā	2a).	

Tālruni	8989	aicinām	izmantot	senioriem,	ja	piekļuve	vietnei	manavakcina.lv	ir	ierobežota.	Seniori	noteikti	
var sazināties arī ar savu ģimenes ārstu, ja ģimenes ārsts nodrošina vakcinācijas veikšanu.

Kāp kalnā nevis tāpēc, lai tevi varētu redzēt visa pasaule, 
bet gan tāpēc, lai tu varētu redzēt pasauli!

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā
sagatavošanas grupas audzēkņu

IZLAIDUMS
š. g. 28. maijā 

Vecākiem attālināti, 
bet bērniem piedzīvojumi un kopā būšanas prieks 

visas dienas garumā.

Sākta visu iedzīvotāju vakcinācija 
bez prioritāro grupu dalījuma

Lai katra diena tev 
kā atradums, 
kurā tiek ielikts  
prieks, spēks un varējums.

Iedzīvotāji,	 kuri	 dodas	 uz	 kādu	 no	
vakcinācijas vietām uz pieraksta laiku, 
tiek aicināti ierasties vakcinācijas vietā 
ne	 ātrāk	 par	 10–15	 minūtēm.	 Cilvēki	
vakcinācijas centrā tiek ielaisti tad, kad 
ir pienācis pieraksta laiks vai piecas mi
nūtes pirms pieraksta.

Dodoties vakcinēties, nepieciešams 
vilkt ērtu apģērbu – kreklu ar īsām pie
durknēm, lai ārstam būtu ērtāk veikt 
poti.

Dodoties vakcinēties, jāņem līdzi ti
kai	pase	vai	ID	karte.

ZAUBES EV. LUT. BAZNĪCA
Baznīca	būs	atvērta	no	12.00	līdz	22.00.
21.00 lūgšanas kopā ar citām baznīcām.
Būs	 iespēja	 apskatīt	 vairāk	 nekā	 100	 gadus	 vecas	

bībe	les,	 Sintijas	 Bīriņas	 japāņu	 māla	 veidotās	 ziedu	
kompozīcijas un citas interesantas lietas. 

SKUJENES EV. LUT. BAZNĪCA
Baznīca	būs	atvērta	no	12.00.
18.00 baznīcas zvana skaņas
21.00 lūgšanas.
Būs	 skatāma	 foto	 izstāde	 “Skujenes	 draudze	 laiku	

lokos".

ĀRAIŠU EV. LUT. BAZNĪCA
Baznīca	apmeklētājiem	būs	atvērta.

Baznīcās plānoto aktivitāšu programma vēl var tikt 
papildināta un laiki vēl var mainīties, tāpēc “Baznīcu 
nakts 2021” notikumiem aicinām sekot līdzi www.
baznicunakts.lv un Amatas novada pašvaldības mājas-
lapā www.amatasnovads.lv.

29. maijā, “Baznīcu naktī” 
būs atvērtas arī Amatas 
novada baznīcas

http://www.amatasnovads.lv
http://www.baznicunakts.lv
http://www.baznicunakts.lv
http://www.amatasnovads.lv
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