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Noteikts nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņš 

2021. gadam
Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa koronavīrusa izraisītās 

slimības Covid-19 izplatības laikā Amatas novada pašvaldība ir 
pārtraukusi apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādējādi ir zu du-
si iespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības ka-
sēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli gados veciem iedzīvotājiem. 

Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši 
ietekmē daudzu uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu 
darbinieku ienākumus. 

Amatas novada dome, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo 
situāciju un lai izvairītos no nodokļu maksātāju neapmierinā-
tī bas sakarā ar radušos situāciju, ka maksājumi skaidrā naudā 
pašvaldības kasēs netiek pieņemti, un varbūtēju potenciālo 
darba spējīgo iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, izvēr-
tējusi nepieciešamību 2021. gadā noteikt vienu nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņu – 15. novembri, kas atbilst 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešajā daļa 
noteiktajam 4. ceturkšņa maksājuma termiņam.

Amatas novada domes 24.02.2021. sēdē pieņemts lēmums:
2021. gadā noteikt Amatas novadā nekustamā īpašuma 

nodokļa samaksas termiņu – 2021. gada 15. novembris.
Pārcelt atbilstoši šī lēmuma 1. punktā noteiktajai kārtībai arī 

iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu (par 
neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi) termiņus.

Ar domes sēdes izrakstu “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa 2021. gadam noteikšanu” ir iespēja iepazīties 
Amatas novada pašvaldības mājaslapā: www.amatasnovads.lv. 

Eva Koljera,
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas vadītāja

Pirms 40 gadiem – 1981. 
gadā – tika uzsākta Āraišu ek-
sperimentālās ēkas celtniecība. 

Pirms visa ezerpils komplek-
sa, kādu mēs to redzam šodien, 
rekonstrukcijas darbu sākšanas 
bija nepieciešams uzcelt vienu 
eksperimentālo ēku, kuras būv-
darbu gaitā varētu noskaidrot: 

1) senatnē lietoto būvmate-
riālu īpašības; 

2) celtniecības darbu tehnis-
kos paņēmienus; 

3) ezerpilī veiktajos izraku-
mos atrasto seno darbarīku – 
šaurasmens dzelzs cirvju, kaltu, 
kapļu, koka ķīļu, vāļu, slīmes-
tu u.c. – kopiju pielietošanas 
iespē jas celtniecības darbos. 

Eksperimentam par proto-
tipu izvēlējās pirmās apbūves 
ēku – vienu no vislabākajā stā-
voklī atklātajām un konstruktīvi 
sarežģītākajām dzīvo jamajām 
ēkām.

Eksperimentālās ēkas pro-
jektu izstrādāja arheologs Jānis 
Apals (tolaik Vēstures institūta 
Arheoloģijas un antropoloģijas 
nodaļa), kon sultēja arhitekts 
Dzintars Driba, darbus finansē-
ja Gaujas Nacionālais parks.

Atbilstoši oriģinālajam iz-
rakumu materiālam, ēku cēla 
no apaļiem egles un priedes 
baļķiem un kārtīm. Aplodas 
un durvju vērtnes izgatavoja 
no plēstiem apses koka dēļiem. 
Izmēģinājuma nolūkā celtnē 
izmantoja gan iepriekšējā zie-
mā, gan vasarā būvdarbu laikā 
cirstus kokus, kurus uzreiz ar 
visām mizām iebūvēja ēkā. 

Ēku uzcēla pieci Rīgas Poli-
tehniskā institūta Arhitektūras 
nodaļas 5.  kursa studenti 45 
darbdienu laikā, strādājot kā ar 
mūsdienu darbarīkiem, tā seno 
darbarīku kopijām. Studen-
tiem nebija nekādas iepriekšē-
jas prak tiskas pieredzes koka 
ēku celtniecībā. Eks perimenta 
rezultāti bija sekmīgi: tie pierā-
dīja, ka var uzcelt konstruktīvi 
un funkcionāli vēsturiskajai pa-
tiesībai maksimāli tuvu ezerpils 
ēkas modeli mērogā 1:1. Mājiņa 

nostāvēja 21 gadu.
Āraišu ezerpils Arheolo-

ģiskais parks 2021.  gadu veltīs 
eksperimentālās ezerpils mā-
jiņas būvniecības pētniecībai, 
atkārtojot arheologa Jāņa Apala 
veikto eksperimentu, lai iegū-
tu praktisku pieredzi, vērtīgas 
atziņas, pētniecības datus un 

ĀRAIŠU EZERPILS 
EKSPERIMENTĀLAJAI MĀJAI – 40

21. februārī vēsturnieks Edgars Žīgurs kopā ar arheologu Dr. hist. Artūru 
Tomsonu uzsāka ezerpils pirmās eksperimentālās ēkas rekonstrukciju, 
cērtot egles ar šaurasmens cirvjiem un sagatavojot materiālus jaunās 
eksperimentālās ēkas uzbūvēšanai. Foto: Unda Paula Lauberga

amatu prasmes. Iegūtās zinā-
šanas tālāk varēsim nodot pla-
šākai sabiedrībai, jomas profe-
sionāļiem, kā arī varēsim tajās 
dalīties ar mūsu ikdienas ap-
meklētājiem. Tāpat šī pieredze 
noderēs, turpinot ezerpils māji-
ņu remontdarbus. 

Pēc rekonstrukcijas 19.  feb-
ruārī durvis vēris veikals “Skor-
pions”, kas pircējus tagad priecē 
ar plašām un gaišām telpām. 
Paplašinoties veikalam, ir pa-
lielinājies arī nopērkamo preču 
piedāvājums – bagātīga aug-
ļu un dārzeņu izvēle, vienmēr 

svaiga pārtika un  pieejamas ne-
pieciešamākās ikdienas preces.  

Plašajās un jaunajās veikala 
telpās iepirkties ir ļoti patīkami 
un ērti. Tagad ir iespēja samalt 
pircēja izvēlētu svaigās gaļas ga-
balu un sagriezt šķēlēs izraudzī-
to kūpinājumu.

Ar modernām un plašām telpām pēc rekonstrukcijas 
durvis vēris veikals “Skorpions” Zaubē

Zaubes veikala jaunums ir 
pašapkalpošanās kafijas lete 
ar diviem kafijas automātiem, 
siltām smalkmaizītēm un uz-
kodām visas dienas garumā. 
Pašapkalpošanās lete ir ļoti liels 
ieguvums gan Zaubes iedzīvo-
tājiem, gan tiem, kuri Zaubi ir 

izvēlējušies kā savu tūrisma ga-
lamērķi. 

Veikals “Skorpions” strādā 
un attīstās, lai ikviens, kas šeit 
iegriežas, gūtu patīkamas emo-
cijas un piepildītu savu iepirku-
mu grozu ar Latvijas labumiem! 

Uz tikšanos Zaubē!

http://www.amatasnovads.lv
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

2021. gada 24. februārī Ama-
tas novada pašvaldības domes 
sēdē lēma par:

•	 reorganizācijas	plāna	kon-
statējumu daļas apstiprināšanu;

•	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	 4	
“Grozījumi Amatas novada paš-
valdības 2014.  gada   19. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Amatas novada pašvaldības 
sociālo pakalpojumu veidi un to 
piešķiršanas kārtība”” apstipri-
nāšanu;

•	 deleģēšanas	 līguma	 ar	
biedrību “Cerību spārni“ no-
slēgšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa samaksas termiņa 2021. 
gadam noteikšanu;

•	 Cēsu	sadarbības	teritorijas	
civilās aizsardzības komisijas 
nolikuma un civilās aizsardzī-
bas plāna apstiprināšanu;

•	 aktualizētā	 Amatas	 no-
vada attīstības programmas 
2013.–2019.  gadam Investīciju 
plāna apstiprināšanu;

•	 pilnvarojumu	 domes	

priekšsēdētājai;
•	 deklarētās	 dzīvesvietas	

anulēšanu;
•	 nekustamā	īpašuma	“Prie-

žu iela 4”, Skujene, Skujenes pa-
gasts, Amatas novads, kadastra 
Nr. 42780060071, nodošanu at-
savināšanai;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Ričioņi”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads, atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

•	 nekustamā	īpašumu	“Cieļu	
kapi” atsavināšanas ierosināša-
nu;

•	 nekustamā	īpašuma		“Mel-
lupi” atsavināšanas ierosināša-
nu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām (5 jau-
tājumi);

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa pārrēķinu (7 jautājumi);

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

•	 Amatas	 pagasta	 nekusta-

APSTIPRINĀTI Amatas no-
vada domes 27.01.2021. sēdē 
(prot. Nr. 2); precizēti saskaņā 
ar VARAM 14.02.2021. atzinu-
mu Nr. 1-18/1415).

Izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma “Par pašval-
dību palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu” risināšanā” 14. panta sesto 
daļu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. 
panta trešo daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka ienā-
kumus un materiālā stāvokļa 
līmeni, kuru nepārsniedzot, 
mājsaimniecība, kas sastāv no 
personām, kuras dzīvo  vienā 
mājoklī un kopīgi sedz izdevu-
mus, vai viena persona, kura 
saimnieko atsevišķi  (turpmāk 
tekstā – mājsaimniecība (per-
sona)) tiek atzīta par mazno-
drošinātu, kā arī kārtību, kādā 
novērtējami mājsaimniecības 
ienākumi un materiālais stā-
voklis.

2. Mājsaimniecības (per-
sonas) un materiālā stāvokļa 
atbilstību šajos noteikumos 
noteiktajam līmenim novērtē 
un lēmumu par atbilstību maz-
nodrošinātas mājsaimniecības 
(personas) statusam pieņem 
Amatas pašvaldības Sociālais 
dienests (turpmāk tekstā – SD).

3. Atbilstību maznodroši-
nātas mājsaimniecības (perso-
nas) statusam novērtē pēc ie-
snieguma, kuru iesniedz viena 
no mājsaimniecības personām 
vai atsevišķi dzīvojoša persona 
(turpmāk tekstā – palīdzības 
pieprasītājs), saņemšanas.

II. IENĀKUMU UN MATE-
RIĀLĀ STĀVOKĻA DEKLA-
RĒŠANA

4. Lai tiktu novērtēti ienā-
kumi un materiālais stāvoklis, 
palīdzības pieprasītājs uzrāda 
personu apliecinošu dokumen-
tu un iesniedz:

4.1. iesniegumu, kuru parak-
stījušas mājsaimniecības piln -
gadīgās personas;

4.2.  darba devēja izziņu par 
darba samaksu par pilniem pē-
dējiem trim kalendāra mēne-
šiem par katru darba ņēmēju 
mājsaimniecībā;

4.3.  izziņu par ienākumiem 
no saimnieciskās darbības par 
pilniem pēdējiem trim kalen-
dāra mēnešiem par katru saim-
nieciskās darbības veicēju māj-
saimniecībā;

Saistošie noteikumi Nr. 3
Kārtība, kādā mājsaimniecība 
vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par 
maznodrošinātu

4.4. visu mājsaimniecībā eso-
šo personu kredītiestāžu vai 
pasta norēķinu sistēmas kontu 
pārskatus par pilniem pēdējiem 
trim kalendāra mēnešiem;

4.5.  dokumentus, kas aplie-
cina neregulāra rakstura ienā-
kumus vai citus šo noteikumu   
4.2.  apakšpunktā norādītos ie-
nākumus un saņemtos maksā-
jumus par 12 kalendāra mēnešu 
periodu pirms šo noteikumu 
4.1. apakšpunktā minētā iesnie-
guma iesniegšanas;

4.6. citus dokumentus, ja tas 
ir nepieciešams lēmuma pie-
ņemšanai par maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa noteik-
šanu (darba nespējas lapa, mā-
cību iestādes izziņa u.c.).

5. Sociālais dienests sadar-
bībā ar iesniedzēju pašvaldības 
informācijas sistēmā elektro-
niski sagatavo iztikas līdzekļu 
deklarāciju (17.12.2020. Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 809 
“Noteikumi par mājsaimniecī-
bas materiālās situācijas izvēr-
tēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu” 2. pielikums; turp-
māk – deklarācija), izmantojot 
valsts un pašvaldības informā-
cijas sistēmās esošos datus un 
šo noteikumu 4. punktā minēta-
jos dokumentos iekļautās ziņas. 
Iesniedzējs paraksta pašvaldī-
bas informācijas sistēmā saga-
tavotās deklarācijas izdruku, 
apliecinot deklarācijā sniegtās 
informācijas patiesumu, izņe-
mot gadījumu, ja deklarācija 
iesniegta, izmantojot vienoto 
valsts un pašvaldību portālu 
(www.latvija.lv).

6. Ienākumi, no kuriem mak-
sājams iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis un valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksas, dekla-
rējami apmērā, kas veidojas pēc 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
nomaksas un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu veik-
šanas.

7. Palīdzības pieprasītājs ir 
atbildīgs par deklarācijā norādī-
to ziņu patiesumu.

8. SD sociālā darba speciā-
lists ir tiesīgs veikt palīdzības 
pieprasītāja apsekošanu dzī-
vesvietā (izņemot gadījumus, 
kad palīdzības pieprasītājam 
nav konkrētas dzīvesvietas), 
kuras laikā tiek aizpildīta veid-
lapa “Mājsaimniecības dzīves 
apstākļu apsekošanas akts”. Nā-
kamo apsekošanu SD sociālā 
darba speciālists veic atbilstoši 
nepieciešamībai vai saskaņā ar 
vienošanos.

III. IENĀKUMU UN MATE-
RIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, 
KURU NEPĀRSNIEDZOT, 
MĀJ  SAIMNIECĪBA (PERSO-
NA) ATZĪSTAMA PAR MAZ-
NODROŠINĀTU

Persona vai mājsaimniecība 
atzīstama par maznodrošinātu, 
ja: 

9.1. maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieks-
nis pirmajai un vienīgajai per-
sonai mājsaimniecībā pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
330,00 EUR (trīs simti trīsdesmi 
euro un 00 centi);

9.2. maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieks-
nis pārējām personām pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
231,00 EUR (divi simti trīsdes-
mi viens euro un 00 centi).

 
IV. SD LĒMUMA PAR 

MAZNODROŠINĀTAS MĀJ-
SAIMNIECĪBAS  (PERSONAS) 
STATUSA PIEŠĶIRŠANU PA-
ZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

10. SD mēneša laikā pēc šo 
noteikumu 2. nodaļā minē-
to dokumentu saņemšanas un 
2.  nodaļas 5.  punktā minētās 
deklarācijas materiālo resursu 
izvērtēšanas pieņem lēmumu 
un paziņo palīdzības pieprasī-
tājam lēmumu par maznodro-
šinātas mājsaimniecības (per-
sonas) statusa piešķiršanu vai 
atteikumu. Ja mājsaimniecībai 
(personai) statuss piešķirts, SD 

izsniedz izziņu par atbilstību 
maznodrošinātas mājsaimnie-
cības (personas) statusam. Iz-
ziņu paraksta SD vadītājs vai 
SD sociālais darbinieks, kurš 
pieņēmis palīdzības pieprasītā-
ja iesniegumu un šo noteikumu 
2. nodaļā minētos dokumentus.

11. Maznodrošinātas perso-
nas statuss tiek piešķirts:

11.1. uz trīs kalendāra mēne-
šiem, ja mājsaimniecībā ir vis-
maz viena persona darbspējīgā 
vecumā;

11.2. uz sešiem kalendāra 
mēnešiem, ja mājsaimniecībā 
nav nevienas personas darbspē-
jīgā vecumā, kā arī mājsaimnie-
cībā ir sieviete grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikā, 
vai viens no bērna vecākiem 
bērna kopšanas periodā vai cita 
persona mājsaimniecībā, kura 
nodrošina pirmsskolas vecuma 
bērna kopšanu, aprūpi, pieska-
tīšanu, ja to objektīvu apstākļu 
dēļ nav iespējams nodrošināt 
citā veidā.

V. SD LĒMUMA APSTRĪ-
DĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS 
KĀRTĪBA

12. Ja pieņemts lēmums par 
atteikumu piešķirt maznodro-
šinātas ģimenes (personas) 
statusu, SD divu nedēļu laikā 
rakstveidā informē palīdzības 
pieprasītāju par atteikumu un tā 
pamatojumu, kā arī par lēmuma 
apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtību.

13. SD lēmumu par maz-

mā īpašuma “Vecklabi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42420010031 sadalīšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma “Lejas Brendes” 
zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 42680070001 sadalī-
šanu;

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

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma Skujenes pagasta “Gala 
Medņi” sadalīšanu un nosauku-
ma apstiprināšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma [..] nosaukuma  
maiņu;

•	 Skujenes	pagasta	pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma “Andri” 
nosaukuma un adreses maiņu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 lie-
tošanas mērķa maiņu Skujenes 
pagasta pašvaldības nekusta-
majā īpašumā “Strazdi”.

Nākamā domes sēde – 
24.03.2021. plkst. 15.30 

nodrošinātas mājsaimniecības 
(personas) statusa piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt, palī-
dzības pieprasītājs var apstrīdēt 
Amatas novada pašvaldībā ad-
ministratīvajā aktā norādītajā 
termiņā un kārtībā. Ja adminis-
tratīvajā aktā nav norādīts, kur 
un kādā termiņā to var apstrī-
dēt, tad to var apstrīdēt Amatas 
novada pašvaldībā viena gada 
laikā no administratīvā akta 
spēkā stāšanās dienas. Amatas 
novada pašvaldības lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
tiesā administratīvajā aktā no-
rādītajā termiņā un kārtībā. Ja 
administratīvajā aktā nav norā-
dīts, kur un kādā termiņā to var 
pārsūdzēt, tad to var pārsūdzēt 
Administratīvajā tiesā viena 
gada laikā no administratīvā 
akta spēkā stāšanās dienas.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀ-
JUMI

14. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

15. Līdz ar šo noteikumu 
stāšanos spēkā atzīt par spēku 
zaudējušiem Amatas novada 
domes 2009. gada 28.  oktob-
ra saistošos noteikumus Nr. 26 
“Kārtība, kādā ģimene vai atse-
višķi dzīvojoša persona atzīsta-
ma par maznodrošinātu”.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte
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27. janvārī noslēdzās aptauja, kurā ikvienam novada iedzīvotājam bija iespēja 
paust savu viedokli un novērtēt pakalpojumu kvalitāti. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti 
pašvaldības darba pilnveidošanai un jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādē.

Kopā aptaujā piedalījās 100 respondenti.

•	Vai	esat	apmierināts	ar	dzīvi	Amatas	novadā?

Atbilžu varianti 
8 (8%) 31 (31%) 58 (59%)

Atbildēja: 97 | Izlaida: 3

•	Vai	Amatas novadā	jūtaties	droši?

Atbilžu varianti 
9 (9%) 90 (90%)

Atbildēja: 99 | Izlaida: 1

•	Novērtējiet	Amatas	novada	pašvaldības	darbu	pēdējā	gada	laikā!
Atbilžu varianti 

9 (9%) 5 (5%) 20 (20%) 38 (39%) 24 (25%)

Atbildēja: 96 | Izlaida: 4

•	Kur	jūs	iegūstat	informāciju	par	pašvaldības	darbību	un	aktualitātēm?	
Iespējamas	vairākas	atbildes.

Atbilžu varianti Respondentu 
skaits %

Pašvaldības informatīvais izdevums 62 22
www.amatasnovads.lv 71 25
Pašvaldības sociālie tīkli 30 10
Laikraksts “Druva” 22 8
Nacionālie mediji 6 2
Vidzemes TV, ReTV 12 4
Draugi, radi, kolēģi, paziņas, kaimiņi 44 16
Apmeklējot pašvaldību klātienē 10 3
Sazinoties ar pašvaldību pa tālruni vai e-pastā 17 6
Cits 1 0

Atbildēja: 93 | Izlaida: 7

•	Kā	vērtējat	2021.	gada	administratīvi	teritoriālo	reformu	(novadu	
apvienošanu	teju	bijušā	Cēsu	rajona	robežās)?

Atbilžu varianti 

38 (41%) 39 (42%) 15 (16%)
Atbildēja: 92 | Izlaida: 8

•	Jaunā	novada	pašvaldības	prioritātēm	jābūt	(atzīmējiet	3	svarīgākās):
Atbilžu varianti Respondentu 

skaits 
%

Ceļu un ielu infrastruktūra 70 25
Dzīvojamā fonda attīstība 27 9
Izglītība un izglītības infrastruktūra 42 15
Kultūra un tās infrastruktūra 16 5
Pašvaldības pakalpojumu un to pieejamības attīstība 28 10
Sociālo pakalpojumu dažādošana 15 5
Sports un tā infrastruktūra 10 3
Uzņēmējdarbības attīstība 45 16
Veselības veicināšana 26 9

Atbildēja: 85 | Izlaida: 15

•	Ja	esat	izmantojis	kādu	no	zemāk	minētajiem	pakalpojumiem,	lūdzam	
novērtēt	pakalpojumu	saņemšanas	pieredzi.	Ja	nevienu	no	minētajiem	
pakalpojumiem	neesat	izmantojis,	atstājiet	vērtējumu	"0"!
Atbilžu varianti 1 2 3 4 5
Reklāmas/izkārtnes saskaņošana 2 (33%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (16%) 0 (0%)
Publiska pasākuma atļaujas 
saņemšana 1 (14%) 1 (14%) 1 (14%) 2 (28%) 2 (28%)

Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšana un apmaksa 8 (16%) 2 (4%) 7 (14%) 15 (30%) 18 (36%)

Komunālo pakalpojumu 
saņemšana un to apmaksa 6 (17%) 2 (5%) 2 (5%) 8 (23%) 16 (47%)

Dzīvesvietas deklarēšana 5 (45%) 0 (0%) 1 (9%) 2 (18%) 3 (27%)
Būvatļaujas saņemšana vai konsul-
tācija par būvniecības procesu

3 (25%) 2 (16%) 1 (8%) 1 (8%) 5 (41%)

Atbalsts dzīvokļu jautājumos  5 (55%) 1 (11%) 2 (22%) 1 (11%) 0 (0%)
Atbildēja: 61 | Izlaida: 39

•	Kā	vērtējat	šādus	novada	infrastruktūras	aspektus?
Atbilžu	varianti	

Ielu, ceļu, publisko vietu tīrība 6 (7%) 11 (13%) 15 (18%) 35 (43%) 14 (17%)
Ielu un pašvaldības ceļu 
kopšana ziemā 9 (11%) 7 (8%) 23 (28%) 31 (38%) 11 (13%)

Ciematu apgaismojums 8 (10%) 10 (12%) 18 (23%) 26 (33%) 15 (19%)

Sabiedriskais transports 12 (16%) 14 (19%) 24 (32%) 12 (16%) 11 (15%)
Atbildēja: 81 | Izlaida: 19

•	Vai,	jūsuprāt,	pēdējā	gada	laikā	ir	uzlabojusies	ielu	un	ceļu	infrastruktūra	
Amatas novadā?

Atbilžu varianti 
20 (25%) 59 (74%)

Atbildēja: 79 | Izlaida: 21

•	Vai	pēdējā	gada	laikā	esat	apmeklējis	vismaz	vienu	kultūras	pasākumu	
Amatas	novadā?

Atbilžu varianti Respondentu skaits %
Jā 63 75
Nē 20 24

Atbildēja: 83| Izlaida: 17

•	Kā	vērtējat	kultūras	pasākumu…
Atbilžu varianti 

daudzveidību 7 (9%) 8 (10%) 27 (35%) 19 (24%) 16 (20%)
pieejamību (cena, 
norises laiks u.c.) 8 (10%) 6 (7%) 15 (19%) 27 (35%) 21 (27%)

kvalitāti 6 (7%) 6 (7%) 17 (22%) 32 (41%) 16 (20%)
Atbildēja: 78| Izlaida: 22

•	Vai	pēdējā	gada	laikā	esat	apmeklējis	vismaz	vienu	sporta	pasākumu	Amatas	
novadā?

Atbilžu varianti Respondentu skaits %
Jā 35 42
Nē 48 57

Atbildēja: 83| Izlaida: 17

•	Kā	vērtējat	sporta	pasākumu…
Atbilžu varianti 

daudzveidību 4 (6%) 8 (13%) 18 (30%) 20 (33%) 10 (16%)
pieejamību (cena, 
norises laiks u.c.) 4 (6%) 4 (6%) 15 (25%) 22 (36%) 15 (25%)

kvalitāti 3 (5%) 3 (5%) 16 (26%) 25 (41%) 13 (21%)

norises biežumu 8 (13%) 8 (13%) 20 (33%) 16 (26%) 8 (13%)
Atbildēja: 60| Izlaida: 40

•	Kā	esošā	pandēmijas	situācija	mainījusi	jūsu	paradumus	ikdienas	dzīvē?
Atbilžu varianti Respondentu skaits %
Vairāk strādāju/mācos no mājām 39 18
Vairāk pavadu brīvo laiku svaigā gaisā 37 17
Vairāk pasūtu ēdienu ar piegādi vai līdzņemšanai 9 4
Mazāk apmeklēju dažādus pasākumus 65 30
Mazāk ceļoju 40 19
Pandēmija nav būtiski mainījusi manu ikdienu 20 9

Atbildēja: 83| Izlaida: 17

•	Vai	pandēmijas	laikā	saskaraties	ar	grūtībām	pašvaldības	pakalpojumu	
saņemšanā?
Atbilžu varianti Respondentu skaits %
Jā 10 12
Nē, pandēmija pakalpojumu saņemšanu 
neietekmēja 34 40

Pandēmijas laikā pašvaldības pakalpojumi 
nebija nepieciešami 39 45

Atbildēja: 83| Izlaida: 17

Respondentiem bija iespēja novērtēt Apvienotās būvvaldes, Sociālā dienesta, 
Dzimtsarakstu nodaļas, Bāriņtiesas un pagastu pārvaldes darbu. Sniegto 
pakalpojuma kvalitāte tika vērtēta baļļu skalā no viens līdz pieci. Ar šo nodaļu 
novērtējumu un pilno anketu var iepazīties Amatas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.amatasnovads.lv. 

Aptaujas par pašvaldības darbu rezultātu kopsavilkums

•	Vai	uzticaties	Amatas	novada	
pašvaldībai?

Atbilžu varianti 

20 (21%) 74 (78%)
Atbildēja: 94 | Izlaida: 6

http://www.amatasnovads.lv
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Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas SA un komunikācijas speciāliste 

Amatas novada Drabešu pagastā pie Amatas stacijas tiks īstenots projekts “Piemiņas 
vietas izveide pie Amatas stacijas". Tajā paredzēts iekārtot deportēto piemiņas vietu 
ar informatīvo stendu un laukumu.

Amatas novada dome slēgs sadarbības līgumu ar Cēsu Politiski represēto apvienību 
par piemiņas vietas izveidošanu. Pašreiz pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu 
ar VAS "Latvijas dzelzceļš". Amatas novada pašvaldība par saviem līdzekļiem iekārtos 
piemiņas vietas laukumu un veiks labiekārtošanas darbus. Darbus plānots veikt līdz 
14.06.2021.

Centrālais objekts būs 1318 dažāda izmēra un krāsas metāla stabiņi. Katrs no tiem 
simbolizēs kādu 1949. gada 25. martā no toreizējiem Cēsu un Alūksnes apriņķiem 
aizvestu cilvēku. Uz katra stabiņa būs izsūtītā vārds, uzvārds, dzimšanas gads un 
pagasts – no kuras vietas tika izsūtīts. 

Savs stabiņš būs arī pašam idejas autoram Pēterim Ozolam, kuru sešu gadu vecu-
mā kopā ar ģimeni 1949. gada 25. martā aizveda no Kosas pagasta “Pērkoņiem”. 

Uz informatīvā stenda būs  informācija par 1949. gada izsūtīšanu un PSRS represīvo 
orgānu okupētajās Baltijas valstīs īstenoto operāciju “Priboi” (Krasta banga), kas bija 
izsūtīšanas pamatā.

No Latvijas 1949. gada 25.  martā un turpmākajās dienās 33 ešelonos kopumā 
aizveda vairāk nekā 42 tūkstošus cilvēku. No Amatas stacijas 1949. gada 27. martā 
divos naktī izbrauca vairāk nekā 60 vagonu garais ešelons Nr. 97322 ar 329 vīriešiem, 
596 sievietēm, 393 bērniem. 

No	Amatas	stacijas	1949.	gada	25. martā	uz	Sibīriju	892	Cēsu	un	426	Alūksnes	
apriņķa	deportēto	cilvēku	saraksts	(ešalons	Nr.	97322	ar	1318	cilvēkiem)
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1 Cēsu Jansons Vilhelms Kriša d.   1878 Jaunbumburi  
2   Jansone Hermīne Pētera m.   1894 Jaunbumburi  
3   Jansone Rita Vilhelma m.   1920 Jaunbumburi  
1 Drabešu Pētersons Pēteris Pētera d.   1874 Vecnīgales  
2   Pētersone Alma Mārča m.   1888 Vecnīgales  
3   Sproģe Austra Dāvja m.   1918 Rencēnsili  
4   Baumanis Ēvalds Dāvja d.   1927 Rencēnsili  
5   Sproģis Āris Dāvja d. bērns 1943 Rencēnsili  
6   Suipe Mārcis Dāvja d.   1874 Strautiņi  
7   Suipe Alvīne Dāvja m.   1883 Strautiņi 1951
8   Suipe Alma Jāņa m.   1911 Strautiņi  
9   Suipe Jānis Rūdolfa d. bērns 1940 Strautiņi  
10   Suipe Māris Rūdolfa d. bērns 1941 Strautiņi  
11   Rone Velta Ernesta m.   1919 Ieriķu pasta nodaļa  
12   Rone Alvīne Pētera m.   1891 Ieriķu pasta nodaļa  
13   Eglīte Marija Kārļa m.   1900 Lejas Aparnieki  
14   Eglīte Biruta Eduarda m.   1931 Lejas Aparnieki 1950
15   Eglīte Vija Eduarda m. bērns 1941 Lejas Aparnieki  
16   Krūmiņš Jānis Augusta d.   1916 Kalna Kaļļi 1952
17   Krūmiņa Marta Jāņa m.   1915 Kalna Kaļļi  
18   Krūmiņa Elza Jāņa m.   1895 Kalna Kaļļi  
19   Krūmiņš Augusts Jāņa d.   1889 Kalna Kaļļi  
20   Makrecka Helēna Pētera m.   1895 Straumēni  
21   Brambis Arnolds Eduarda d.   1908 Spāres bērnu nams  
22   Brambe Stefānija Jāzepa m.   1911 Spāres bērnu nams  
23   Brambis Aivars Arnolda d. bērns 1941 Spāres bērnu nams  
24   Šekavs Jānis Mārča d.   1913 Jaunkauļi  
25   Šekava Anna Mārča m.   1910 Jaunkauļi  
26   Šekava Sarmīte Jāņa m. bērns 1945 Jaunkauļi  
27   Jēkabjāne Anna Jāņa m.   1917 Ratnieki  
28   Jēkabjāne Aina Gotfrīda m. bērns 1940 Ratnieki  
29   Jēkabjānis Arvīds Gotfrīda d. bērns 1942 Ratnieki  
30   Jēkabjānis Jānis Gotfrīda d. bērns 1944 Ratnieki 1949
31   Bambe Karlīne Jēkaba m.   1885 Ratnieki  
32   Bambis Eduards Jāņa d.   1873 Bērzkalns  
33   Bambe Karlīne Anša m.   1874 Bērzkalns  
34   Bambe Elza Eduarda m.   1907 Bērzkalns  
35   Bambis Mārtiņš Eduarda d.   1916 Bērzkalns  
36   Turauskis Jānis Jēkaba d.   1908 Gribuļi 1949
37   Laņģe Otīlija Mārča m.   1891 Lielvaitiņi  
38   Laņģe Vizbulīte Eduarda m. bērns 1937 Lielvaitiņi  

39   Bērziņš Dāvis Jāņa d.   1870 Vecžagari 1950
40   Bērziņa Ella Dāvja m.   1906 Vecžagari  
41   Bērziņa Ausma Mārtiņa m.   1930 Cēsis, Rīgas iela 48  
42   Bērziņa Andra Mārtiņa m. bērns 1935 Vecžagari  
43   Bērziņš Jānis Mārtiņa d. bērns 1945 Vecžagari  
44   Izāks Mārcis Mārča d.   1890 Vecdoles 1952
45   Izāks Lidija Pētera m.   1911 Vecdoles  
46   Zīrāks Paulīne Pētera m.   1880 Lejas Vilkašas  
47   Zīrāks Anna Aleksandra m.   1922 Lejas Vilkašas  
48   Zīrāks Aina Jāņa m. bērns 1942 Lejas Vilkašas  
49   Zīrāks Jānis Jāņa d. bērns 1947 Lejas Vilkašas  
50   Sīle Marija Mārča m.   1885 Kaikūnas  
51   Sīlis Mārcis Kārļa d.   1873 Kaikūnas  
52   Enzeliņa Paulīna Mārča m.   1908 Dadži  
53   Enzeliņš Vilis Elmārs Viļa d. bērns 1937 Dadži  
54   Enzeliņa Maija Viļa m. bērns 1939 Dadži  
55   Enzeliņa Karlīne Pētera m.   1873 Dadži ceļā
56   Šekavs Jānis Andža d.   1886 Alainīši 1950
57   Šekavs Emīlija Jāņa m.   1891 Alainīši  
58   Šekavs Oļģerts Jāņa d.   1930 Alainīši  
59   Janševska Anna Jāņa m.   1915 Alainīši  
60   Pētersons Alfrēds Mārča d.   1885 Mazvaitiņi  
61   Pētersone Berta Pētera m.   1894 Mazvaitiņi  
62   Pētersons Alfrēds Alfrēda d.   1930 Mazvaitiņi  
63   Pētersone Ilga Alfrēda m. bērns 1934 Mazvaitiņi  
64   Luters Eduards Jāņa d.   1886 Tīreļi  
65   Lutere Milda Mārča m.   1893 Tīreļi  
66   Balode Līze Pētera m.   1896 Rēveļi 1951
67   Balode Elza Jāņa m.   1909 Rēveļi  
68   Jēkabsons Jānis Kārļa d.   1891 Jaunnīgales 1951
69   Jēkabsone Elza Pētera m.   1903 Jaunnīgales  
70

  Jēkabsone Zenta Skaidrīte 
Jāņa m.

  1929 Jaunnīgales  

71   Jēkabsons Jānis Jāņa d. bērns 1933 Jaunnīgales  
72   Jēkabsone Elza Jāņa m. bērns 1938 Jaunnīgales  
73   Venteris Jānis Friča d.   1894 Kauļi  
74   Ventere Karlīne Dāvja m.   1897 Kauļi 1949
75   Ventere Velta Jāņa m.   1927 Kauļi  
76   Venteris Jānis Jāņa d.   1929 Kauļi  
77   Ventere Skaidrīte Jāņa m.   1930 Kauļi  
78   Venteris Rūsiņš Jāņa d. bērns 1937 Kauļi  
79   Lazdiņš Jānis Jāņa d.   1902 Mazvenči  
80   Bambe Alvīne Bernharda m.   1901 Mazvenči  
81   Bambe Dzintra Pētera m. bērns 1942 Mazvenči  
82   Veispals Jānis Jāņa d.   1903 Lejas Palmēni  
83   Veispale Ksenija Otto m.   1903 Lejas Palmēni  
84   Veispale Ausma Jāņa m. bērns 1939 Lejas Palmēni  
85   Veispals Jānis Jāņa d. bērns 1941 Lejas Palmēni  
86   Veispale Mārīte Jāņa m. bērns 1943 Lejas Palmēni  
87   Veispals Andrejs Jāņa d. bērns 1944 Lejas Palmēni  
88   Bērziņš Kārlis Jāņa d.   1894 Lepekšas 1951

Piemiņas vietas izveide pie Amatas stacijas

Turpinājums 5. lpp.

Arhitektu biroja “Royal Design generation” veidotā vizualizācija
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89   Bērziņa Zelma Dāvja m.   1898 Lepekšas  
90   Bērziņa Olga Mārtiņa m.   1917 Lepekšas  
91

  Bērziņa Aina Kārļa m.   1931 Cēsis, Komjauniešu 
iela 12-4

 

92
  Bērziņa Velta Kārļa m.   1932 Cēsis, Komjauniešu 

iela 12-4
 

93   Bērziņš Artūrs Kārļa d. bērns 1938 Lepekšas  
94   Bērziņš Jānis Jāņa d.   1888 Lepekšas  
95   Bērziņa Alvīne Dāvja m.   1894 Lepekšas  
96   Bērziņa Austra Jāņa m.   1919 Lepekšas  
97   Gabliķis Eduards Pētera d.   1908 Jaunlejas Sermuļi  
98   Gabliķe Kristīne Jāņa m.   1876 Jaunlejas Sermuļi 1952
99   Cepurītis Pēteris Pētera d.   1882 Jaungribuļi  
100   Cepurīte Marija Pētera m.   1900 Jaungribuļi  
101   Kalniņa Jūle Mārča m.   1872 Kalna Ziemēni 1949
102   Kalniņa Johanna Jāņa m.   1901 Kalna Ziemēni  
103   Kalniņa Austra Jāņa m.   1908 Kalna Ziemēni  
104   Kalniņa Marija Jāņa m.   1910 Kalna Ziemēni  
105   Bērziņš Pēteris Mārtiņa d.   1906 Rudzīši  
106   Bērziņa Marija Dāvja m.   1895 Rudzīši  
107   Bērziņa Dzidra Pētera m. bērns 1939 Rudzīši  
108   Rubis Jānis Jāņa d.   1901 Jaunlielmārči  
109   Rube Anna Kārļa m.   1900 Jaunlielmārči  
110   Pētersone Emma Kārļa m.   1900 Lejas Ziemēni  
111   Pētersone Maiga Pētera m.   1932 Lejas Ziemēni 1955
112   Pētersons Visvaldis Pētera d.   1932 Lejas Ziemēni  
113   Jēkabjāne Velta Mārtiņa m.   1911 Berģi  
114   Jēkabjāne Maiga Eduarda m.   1932 Berģi  
115   Jēkabjāne Velta Eduarda m. bērns 1933 Berģi  
116   Jēkabjāne Austra Eduarda m. bērns 1938 Berģi  
117   Jēkabjānis Andrejs Eduarda d. bērns 1946 Berģi 1949
118   Rostoks Emma Jura m.   1888 Berģi  
119   Ivans Lilija Augusta m.   1913 Lejas Stākas 1952
120   Ivans Āris Alfrēda d. bērns 1944 Lejas Stākas  
121   Saulītis Augusts Mārtiņa d.   1878 Lejas Stākas 1953
122

  Kupcis Jānis Imants 
Augusta d.

bērns 1933 Sautiņi  

123   Šleja Anna Pētera m.   1901 Vecstākas  
124   Zīrāks Alma Jāņa m.   1883 Kalna Vilkašas  
125   Zīrāks Alīna Dāvja m.   1917 Kalna Vilkašas 1951
126   Priedīte Milija Mārtiņa m.   1922 Apsītes  
127   Priedīte Daina Pētera m. bērns 1942 Apsītes  
128   Priedīte Māra Alfrēda m. bērns 1947 Apsītes  
1 Kārļu Meņģele Alvīne Mārča m.   1896 Mežciemi  
2   Mīlenberga Antonija Mārča m.   1907 Mežciemi 1952
3   Meņģelis Pēteris Pētera d. bērns 1935 Mežciemi  
4   Jumburga Alvīne Jāņa m.   1894 Kārļi  
5   Karnāte Tekla Jāņa m.   1904 Lejasskaļupi  
6

  Druvmalis Imants Henrijs 
Jāņa d.

bērns 1933 Lejasskaļupi  

7   Karnāte Baiba Alfrēda m. bērns 1941 Lejasskaļupi  
8   Ozols Jānis Pētera d.   1893 Saulītes  
9   Ozola Jūlija Mārča m.   1872 Saulītes  
10   Silgale Zelma Mārča m.   1907 Jaunmājas  
11   Silgale Vineta Eduarda m. bērns 1936 Jaunmājas  
12   Vītols Mārcis Matīsa d.   1863 Jaunmājas ceļā
13   Dzirne Roberts Pētera d.   1903 Simtēni  
14   Dzirne Aina Viļa m.   1926 Simtēni 1949
15   Dzirne Baiba Roberta m. bērns 1947 Simtēni  
16   Pētersone Kristīne Jāņa m.   1886 Lejas Ķaubi  
17   Rence Irma Pētera m.   1916 Lejas Ķaubi  
1 Kosas Pinnis Jānis Jāņa d.   1918 Mežupi  
2   Pinne Lūcija Jāņa m.   1922 Mežupi  
3   Pinnis Jānis Dāvja d.   1887 Mežupi  
4   Pinne Kristīne Andreja m.   1891 Mežupi  
5   Jansons Artūrs Dāvida d.   1916 Apsēni  
6

  Jansone Anna Leontīne 
Edvarda m.

  1905 Apsēni  

7   Brence Milda Pētera m.   1900 Aizupes  
8   Brence Marija Pētera m.   1875 Aizupes  
9   Melkerte Anna Kārļa m.   1900 Atgāņi  
10   Melkerte Vija Indriķa m.   1932 Atgāņi  

11   Melkerts Juris Indriķa d. bērns 1936 Atgāņi  
12   Kalniņš Edgars Arvīds Jāņa d.   1900 Ļauļēni  
13

  Kalniņa Zelma Nellija 
Pētera m.

  1919 Ļauļēni  

14   Kalniņa Silvija Anna Edgara m. bērns 1942 Ļauļēni  
15   Kalniņa Ilze Nellija Edgara m. bērns 1943 Ļauļēni  
16   Steķis Jānis Andra d.   1883 Lāči  
17   Steķe Anna Jāņa m.   1900 Lāči  
18   Steķis Jānis Jāņa d.   1932 Lāči  
19   Steķis Rūdolfs Jāņa d. bērns 1937 Lāči  
20   Bergs Jānis Vilhelms Jāņa d.   1894 Ķiberes  
21   Berga Emīlija Reiņa m.   1898 Ķiberes  
22   Bergs Jānis Jāņa d.   1926 Ķiberes  
23   Berga Anna Jāņa m. bērns 1935 Ķiberes  
24   Zvejniece Anastasija Jāņa m.   1889 Misaiņi  
25   Zvejnieks Jānis Pētera d.   1919 Misaiņi  
26   Ozola Zelma Jāņa m.   1890 Mežmaļi 1955
27   Ozola Vilma Augusta m.   1924 Mežmaļi  
28   Ozola Melānija Augusta m.   1927 Mežmaļi  
29   Dzene Helēna Jāzepa m.   1904 Cīruļi  
30   Dzenis Pēteris Antona d. bērns 1936 Cīruļi 1953
31   Dzene Olga Antona m. bērns 1938 Cīruļi  
32   Dzenis Augusts Antona d. bērns 1940 Cīruļi  
33   Mazpolis Aleksandrs Kārļa d.   1878 Dreimaņi ceļā
34   Mazpolis Jānis Aleksandra d.   1908 Dreimaņi 1953
35   Mazpole Velta Rūdolfa m.   1919 Dreimaņi  
36   Mazpolis Modris Jāņa d. bērns 1943 Dreimaņi  
37   Mazpolis Laimonis Jāņa d. bērns 1943 Dreimaņi  
38   Mazpolis Jānis Jāņa d. bērns 1947 Dreimaņi  
39   Krauklis Kārlis Mārtiņa d.   1869 Pieķvēni ceļā
40   Kraukle Līze Jāņa m.   1874 Pieķvēni 1952
41   Kraukle Elza Kārļa m.   1900 Pieķvēni 1952
42   Zirne Erna Kārļa m.   1907 Pieķvēni  
43   Zirne Mirdza Kārļa m.   1931 Pieķvēni  
44   Zirnis Dailonis Kārļa d. bērns 1933 Pieķvēni  
45   Vilks Ernests Jāņa d.   1890 Klonēni ceļā
46   Lāce Valentīna Rūdolfa m.   1910 Reinas  
47   Lācis Pēteris Jāņa d. bērns 1941 Reinas  
48   Lāce Dzintra Jāņa m. bērns 1943 Reinas  
49   Lāce Marija Jēkaba m.   1861 Reinas 1951
50   Zosule Milija Artūra m.   1915 Sarkaņi  
51   Zosule Aija Jāņa m. bērns 1942 Sarkaņi  
52   Zosulis Aivars Jāņa d. bērns 1945 Sarkaņi  
53   Līcītis Jānis Jāņa d.   1902 Siši  
54   Līcīte Lidija Jēkaba m.   1908 Siši  
55   Līcīte Inese Jāņa m. bērns 1948 Siši  
56

  Ozols-Ozoliņš Rūdolfs 
Reiņa d.

  1895 Pērkoņi  

57   Ozola Kornēlija Friča m.   1915 Pērkoņi  
58   Ozols Jānis Rūdolfa d. bērns 1941 Pērkoņi  
59   Ozols Pēteris Rūdolfa d. bērns 1943 Pērkoņi  
60   Ozols Arvīds Rūdolfa d. bērns 1946 Pērkoņi  
61   Ozols Kārlis Rūdolfa d. bērns 1947 Pērkoņi  
62   Tiltiņa Antonija Jāņa m.   1878 Pērkoņi 1954
63   Tiltiņa Amālija Friča m.   1908 Pērkoņi  
64   Brūkšs Romans Dāvja d.   1907 Plāņi  
65   Starķe Ieva Daniela m.   1909 Plāņi  
66

  Kolendo Staņislavs 
Aleksandra d.

  1914 Drapmaņi  

67   Bērziņa Anna Otīlija Jāņa m.   1885 Drapmaņi  
68   Cimže Elizabete Artūra m.   1911 Sarkaņi  
69   Cimže Jānis Andreja d.   1902 Sarkaņi  
1 Skujenes Kalniņš Alberts Jāņa d.   1912 Priezdēni  
2   Kalniņa Skaidrīte Jāņa m.   1923 Priezdēni  
3   Kalniņa Marija Friča m.   1886 Priezdēni  
4   Kārkliņa Vilhelmīne Pētera m.   1903 Viesītes  
5   Kārkliņa Aija Jāņa m. bērns 1937 Viesītes  
6   Briede Otīlija Jāņa m.   1900 Sērmūkškalns  
7   Briedis Pēteris Reiņa d.   1902 Sērmūkškalns  
8   Priede Jānis Andreja d.   1877 Amatas 1952
9   Priede Alvīne Pētera m.   1888 Amatas  

Turpinājums no 4. lpp.
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10   Rudzīte Marta Jura m.   1871 Jaunmedņi 1950
11   Rudzīte Elza Pētera m.   1908 Jaunmedņi  
12   Oša Vera Jāņa m.   1899 Kalna Muilēni  
13   Oša Lidija Jāņa m.   1924 Kalna Muilēni  
14   Ošs Kārlis Jāņa d.   1931 Kalna Muilēni  
15   Ošs Ansis Jāņa d. bērns 1940 Kalna Muilēni  
16   Freivalde Alvīne Jāņa m.   1885 Sābri  
17   Ozola Velta Kārļa m.   1909 Ūļēni  
18   Burda Jānis Jāņa d.   1897 Šipkas  
19   Burda Lidija Jāņa m.   1902 Šipkas  
20   Burda Aina Jāņa m.   1928 Šipkas  
21   Burda Rasma Jāņa m.   1929 Šipkas  
22   Zariņš Jānis Pētera d.   1902 Lejas Uļēni  
23   Zariņa Marija Andreja m.   1900 Lejas Uļēni  
24   Līckrastiņa Ieva Andreja m.   1865 Lejas Uļēni ceļā
25   Ozols Nikolajs Jāņa d.   1907 Medņi  
26   Ozola Elza Jāņa m.   1912 Medņi  
27   Ozola Ārija Nikolaja m. bērns 1936 Medņi  
28   Ozols Jānis Nikolaja d. bērns 1941 Medņi  
29   Ozola Antonija Kārļa m.   1895 Medņi  
30   Puriņš Pēteris Pētera d.   1902 Kalna Ķilkas  
31   Puriņa Marta Pētera m.   1905 Kalna Ķilkas  
32   Vilciņš Jānis Jāņa d.   1892 Lejas Cimbuļi  
33   Vilciņa Aleksandra Aleksandra m.   1898 Lejas Cimbuļi  
34   Vilciņš Jānis Ringaitis Jāņa d. bērns 1934 Lejas Cimbuļi  
35   Ruciņa Alvīne Pētera m.   1882 Kalna Skroderi  
36   Ruciņa Rita Andreja m.   1909 Kalna Skroderi  
37   Erharde Alvīne Pētera m.   1880 Urbji 1953
38   Erhards Jānis Kārļa d.   1915 Urbji  
39   Kārkliņš Nikolajs Jāņa d.   1904 Bērzkalni  
40   Kārkliņa Alma Mārtiņa m.   1906 Bērzkalni  
41   Kārkliņš Egons Nikolaja d. bērns 1933 Bērzkalni  
42   Kārliņa Ināra Nikolaja m. bērns 1935 Bērzkalni  
43   Kārkliņa Ausma Nikolaja m. bērns 1939 Bērzkalni izsūt.
44   Gribulis Nikolajs Pētera d.   1904 Jaunšķeperi  
45   Gribule Elvīra Jāņa m.   1902 Jaunšķeperi  
46   Gribulis Visvaldis Nikolaja d.   1931 Jaunšķeperi  
47   Gribule Daina Nikolaja m. bērns 1933 Jaunšķeperi  
48   Gribulis Jānis Nikolaja d. bērns 1934 Jaunšķeperi  
49   Gribule Skaidrīte Nikolaja m. bērns 1937 Jaunšķeperi  
50   Gribule Ilga Nikolaja m. bērns 1942 Jaunšķeperi  
51   Rozmane Marija Jēkaba m.   1903 Lejas Mazbērēni  
52   Rozmanis Nikolajs Dāvja d.   1930 Lejas Mazbērēni  
53   Rozmane Vera Dāvja m.   1932 Lejas Mazbērēni  
54   Rozmanis Vasilijs Dāvja d. bērns 1934 Lejas Mazbērēni  
55   Rozmanis Konstantīns Dāvja d. bērns 1937 Lejas Mazbērēni  
56   Prekava Marija Jēkaba m.   1871 Lejas Mazbērēni izsūt.
57   Cināts Emīlija Pētera m.   1895 Maisēļi  
58   Cināts Ilgonis Kārļa d. bērns 1934 Maisēļi  
59   Mauriņa Zelma Jāņa m.   1918 Kalna Mellēni  
60   Mauriņa Mudīte Arvīda m. bērns 1942 Kalna Mellēni  
61   Mauriņa Edīte Arvīda m. bērns 1945 Kalna Mellēni  
62   Gaigals Irma Jāņa m.   1910 Jaunvībēni  
63   Gaigals Pēteris Jāņa d.   1906 Jaunvībēni  
64   Gaigals Uldis Pētera d.   1932 Jaunvībēni  
65   Gaigals Baiba Pētera m. bērns 1940 Jaunvībēni  
66   Bērziņa Minna Jāņa m.   1886 Jaunvībēni  
67   Runika Rasma Jāņa m.   1923 Jaunvībēni  
68   Runika Mārīte Visvalža m. bērns 1944 Jaunvībēni  
69   Liģeris Osvalds Jāņa d.   1926 Skroderi  
70   Liģere Emma Pētera m.   1882 Skroderi  
71   Liģeris Jānis Friča d.   1880 Skroderi  1951
72   Liģere Lidija Jāņa m.   1918 Skroderi  
73   Liģere Emīlija Jāņa m.   1923 Skroderi  
74   Riemeris Pēteris Jāņa d.   1887 Maisēļi  
75   Riemere Helēna Pidriķa m.   1893 Maisēļi  
76   Riemeris Alberts Pētera d.   1923 Maisēļi  

Tie,	kas	var	ziedot	šī	projekta	realizācijai,	tiek	lūgti	vērsties	Latvijas	Politiski	
represēto	 Cēsu	 biedrībā	 vai	 rakstīt	 Pēterim	 Ozolam	 pa	 elektronisko	 pastu:	
“peteris.ozols1943@	inbox.lv”.

Dace Eipure, 
Nītaures gide

“Pilnīgi slepeni”, un tālāk seko: "Kol-
paševas rajonā 1949. g. izsūtīto latviešu 
sadzīves un materiālo apstākļu pārbau-
dē konstatēts, ka atsevišķas ģimenes 
materiāli dzīvo slikti, viņiem nav apģēr-
bu un apavu, tāpat nav maizes, kartupe-
ļu un citu pārtikas produktu. Paši izsūtī-
tie latvieši nav spējīgi to visu iegādāties, 
jo nav līdzekļu, bet kolhoziem, kuros tie 
iekārtoti darbā, nav iespēju palīdzēt, jo 
tiem pašiem nav maizes un citu pārti-
kas produktu, nekādu uzkrājumu nav 
un finansiālais stāvoklis ir slikts. Dažās 
ģimenēs ir bērni, kuri apģērba un apa-
vu trūkuma dēļ neapmeklē skolu.” Tas ir 
citāts no krājuma “No Tomskas zemes 
vēstures” E. Būmaņa tulkojumā.

Savukārt neliels citāts no paša izsū-
tītā ķēčenieka stāstījuma: “Otrajā gadā 
pēc izsūtīšanas vēl bija ļoti slikti. Mēs, 
puikas, pa tīrumiem ķērām žurkas un 
to ādiņas nodevām sagādē. Pretī saņē-
mām kādu kapeiku, par kuru varējām 
mēģināt dabūt kādus nebūt produktus. 
Ziemā likām cilpas zaķiem. Kolhozā 
bija sudrablapsu ferma, no kuras daž-
reiz dabūjām nodīrātās lapsas. Tad nu 
tās mūsu ģimenes izmantoja uzturam.” 

Tik dzīvas ir 1949. gadā uz Sibīriju 
izsūtīto cilvēku atmiņas vēl šodien, lai 
gan jāteic, ka atmiņas, ja vien tās nav 
pierakstītas un izstāstītas, lēnām aiziet 
mūžībā. Te jāpiebilst, ka pagātne visā 
tās dažādībā ir tas, kas nodarbināja, 
nodarbina un nodarbinās ļaužu prātus 
visā pasaulē, sākot no aizvēstures līdz 
mūsdienām. Un visā pasaulē visos lai-
kos cilvēki ir pielikuši pūles, lai savai 
tautai nozīmīgos vēstures notikumus 

Mūsu pienākums – neaizmirst
pēc iespējas precīzāk un pēc iespējas il-
gāk saglabātu nākamo paaudžu atmiņā. 
Arī mēs, latvieši, neesam izņēmums.

 Tuvojoties 25. martam, priekšplānā 
izvirzās tautā glabātās traģiskās atmiņas 
par 1949. gada 25. marta simtiem tūksto-
šu Latvijas iedzīvotāju deportācijām uz 
Sibīriju, par ko tik centīgi parūpējās “tais-
nīgā” padomju iekārta un tās līdzskrējēji 
Latvijā un citās vietās “varenajā” PSRS. Šo 
atmiņu nevar būt par daudz. Visi mūsu 
izsūtītie ir pelnījuši, ka viņi tiek cieši ie-
slēgti mūsu un nākamo audžu atmiņās, 
lai zinātu, izprastu un mācītos no šīm 
necilvēcīgajām Latviešu tautas vēstures 
epizodēm. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pateico-
ties Nītaures iedzīvotājiem un Amatas 
novada pašvaldībai, 2020. gadā Nītaurē ir 
tapusi piemiņas vieta, kas veltīta no Nī-
taures un kādreizējā Ķēču pagasta 1941. 
un 1949. gadā deportētajiem iedzīvotā-
jiem. Piemiņas vietas centrā ir tēlnieka 
Matiasa Jansona veidots piemineklis. 
Turpmāk šis mākslas darbs kalpos kā 
svēts simbols no Nītaures izsūtīto cieša-
nām un mūsu mūžīgajām atmiņām par 
genocīdu, ko padomju lielvara mērķtiecī-
gi realizēja okupētajās teritorijās. 

Ar šo piemiņas vietu, kuru iesvētīs un 
atklās 25. martā, mēs – nītaurieši –  pie-
vienojamies Amatas novada pagastiem, 
kuri savu  iedzīvotāju deportācijas piemin 
jau tūlīt pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas iekārtotajās atceres vietās. Nobeigt 
vēlos ar Aleksandra Neilanda – Vorkutas 
katordznieka Nr T-783 – rindām: 
Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam
Par tiem, kam nav lemts būt kopā ar

mums,
Kas palika tālajās tundrās un taigās,
Kam veltīts ir šodienas aizlūgums.

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un metodiķis

Šajā pandēmijas laikā ir saņemta priecīga ziņa Zaubes bērniem un jauniešiem. 
Pateicoties Amatas novada pašvaldības atbalstam, esam saņēmuši jaunas florbola 
laukuma apmales. Tas ļaus daudz kvalitatīvāk aizvadīt treniņu procesu, organizēt 
vietējā mēroga sacensības, skolēnu turnīrus un sporta nometnes.  

Ļoti gaidām, kad beigsies ārkārtas situācija valstī un varēs atsākt treniņu procesu 
sporta zālē. 

Paldies florbola inventāra ražotājam Lino.lv!

Zaubes pamatskolā iegādātas jaunas 
florbola laukuma apmales

No kreisās: Amatas novada sporta koordinators Ēriks Bauers un bijušie audzēkņi 
Lauris Mazpolis, Edžus Mellēns

Turpinājums no 5. lpp.
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Aija Pundure, 
skolotāja, Ekoskolu programmas 
koordinatore Amatas pamatskolā

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolē-
ni un skolotāji iesaistījušies un veiksmī-
gi realizē Erasmus+ projektus Ekoskolu 
programmā.

Rudens pusē noslēdzās bioloģiskās 
daudzveidības projekts "Hobs Adven-
ture” (hands-on biodiversity jeb prak-
tiskas aktivitātes bioloģiskās daudz-
veidības izzināšanai), kurā kopdarbā 
ar Igaunijas, Īslandes, Slovēnijas un 
Latvijas ekoskolām sagatavojām āra 
nodarbību materiālus, kurus var iz-
mantot pirmsskolas un sākumskolas 
vecumposma nodarbību organizēšanā. 
Nodarbības vērstas uz multikompeten-
ču attīstību bērnos un daudzpusīgas 
izpratnes veidošanu par bioloģiskās 
daudzveidības tēmu: dažāda ilguma un 
formāta nodarbības veicina ne tikai iz-
pratni par dabas procesu ķēdēm, bet arī 
digitālās un sociālās prasmes un globā-
lo pilsoniskumu, kā arī rosina uz kustī-
bām un aktīvu dzīvesveidu, arī uzzināt 
par vēl vairākiem lieliskiem rīkiem un 
pieejām, kā turpināt bioloģiskās daudz-
veidības tēmas apguvi mācību procesā.

Turpinām dalību projektā “E-SPA-
CE”, kas ir 66 Latvijas Ekoskolu starta 
projekts apritē centrētai ekonomikai. 
Šis projekts ir LUCART un Starptau-
tiskā Vides izglītības fonda mērķtiecī-
gas sadarbības rezultāts, kura mērķis ir 
ilgtspējīgas   attīstības domāšanas kul-
tūras ienešana skolas vidē, iedvesmojot 
jauno paaudzi ilgtspējīga dzīvesveida 
veidošanā. Ar šī pilotprojekta palīdzību 
tiks izveidots izglītojošu aktivitāšu ie-
tvars, kuras motivēs skolēnus rīkoties, 
palielinot izpratni par ikdienas patēriņa 
paradumiem. Skolēni iegūs zināšanas 
par aprites ekonomiku, izpratīs un vei-
dos paradumus tās principu praktiskai 
īstenošanai ikdienā. Projekta dalībnie-
ki  – 8. klase, kuri jau iepriekšējā mā-
cību gadā darbojās, turpina projekta 
realizāciju. Skolotājas Sanita Bērziņa 
un Inga Voitkevica vadījušas aprites 
ekonomikas principu iepazīšanas stun-

Sanda Salmiņa, 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka 
muzejpedagoģe

Laikā, kad Āraišu ezerpils Arheoloģis-
kajā parkā, tāpat kā citviet, nevar ierasties 
skolēnu grupas, jāmeklē iespējas satikties 
citādāk. Lai sagatavotos nodarbību izvei-
dei, tika uzklausīta citu muzeju pieredze, 
izpētītas tehniskās iespējas un ērtākās lie-
totnes un aptaujāti skolotāji. Noskaidro-
jās, ka skolotāji labprāt dažādotu mājmā-
cības ikdienu ar neparastāku tiešsaistes 
nodarbību.  

Rezultātā izveidotas divas tiešsaistes 
muzejpedagoģiskās nodarbības 6.–9. kla-
šu skolēniem. 

Nodarbība “Āraišu	ezerpils.	 Jautāju-
mu	tikpat,	 cik	atbilžu”	 ir iespēja papil-
dināt vēstures stundas un virtuālā veidā 
uzzināt vairāk par dzelzs laikmeta cilvēku 
ikdienu ezerpilī. Tās vadmotīvs ir jautā-
jums. Arheologa Jāņa Apala ievērojamie 
atklājumi sākās ar jautājuma uzdošanu: 
“Vai iespējams, ka teikās par lidojošiem 
ezeriem slēpjas patiesība?” Tāpat arī bēr-
niem nodarbības sākumā jācenšas no-
formulēt jautājums: “Ko vēlies uzzināt 
šajā nodarbībā?” Nodarbības gaitā kopīgi 
tiek noskaidrotas atbildes uz vairākiem 
jautājumiem un tās noslēgumā skolēni 
savas zināšanas pārbauda labi pazīstamā 
un iecienītā platformā kahoot.it. Šīs spē-
les rezultāti pēc nodarbības tiek nosūtīti 
skolotājiem skolēnu iesaistes un zināšanu 
novērtēšanai. 

Nodarbība “Lidojošo	 ezeru	 teikas” 
var papildināt gan latviešu valodas, gan 
vēstures stundas. Tajā skolēni iepazīs-
tas ar teikām par ezeriem, kuros atklātas 
ezerpilis, strādā grupās un mācās prezen-
tēt savas grupas darbu. Tāpat kā pieaugu-
šajiem, arī skolēniem stāstīšana virtuālai 
auditorijai ir no ikdienas atšķirīga piere-
dze, tomēr ļoti nepieciešama. Tāpat šajā 
nedaudz vientuļajā laikā ir vērtīgi mācī-
ties sadarboties arī neklātienē. Testa no-
darbības parādīja, ka skolēni labprāt vēlas 
darboties grupās, kad tiek sadalīti atseviš-
ķās virtuālajās istabās. 

Pirmās testa nodarbības pēc Gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas vēstures skolo-
tājas Ingrīdas Sebres intereses jau izmē-
ģinājuši šīs skolas 6. klašu skolēni. Viņi 
par nodarbībām pēcāk snieguši pozitīvas 
atsauksmes un izteikuši vēlmi tajās pie-
dalīties atkārtoti. Šī nodarbību forma ļauj 
ezerpili iepazīt no jebkuras pasaules vie-
tas. Arī liela daļa no nodarbības izmēģi-
nātājiem – gulbeniešiem – ezerpili pirmo 
reizi ieraudzīja fotogrāfijās un lielākoties 
nemaz nenojauta, ka arī paši ikdienā dzī-
vo blakus ezerpilīm Gulbenei tuvākajos 
Ušura un Lisas ezeros. 

Abas nodarbības notiek ZOOM plat-
formā, tās plānots pievienot “Latvijas 
skolas somas” piedāvājumam. Vairāk par 
nodarbībām un iespēju pieteikties inte-
resēties pie muzejpedagoģes Sandas Sal-
miņas, rakstot e-pastu – sanda.salmina@
and.lv vai zvanot 25665528!

Elmaara-Aiga Timma,
Gaujas Nacionālā parka tūrisma 
biedrība "Enter Gauja" pārdošanas un 
mārketinga speciāliste

Enter Gauja sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 
piedalīsies pasaules vadošajā tūrisma 
izstādē ITB Berlin NOW, kas notiks no 
9. līdz 12. martam kā virtuāls pasākums. 
Tajā ik gadu piedalās pārstāvji no visas 
pasaules, pulcējot aptuveni 60  000 
individuālo apmeklētāju un vairāk nekā 
120 000 nozares pārstāvju.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, 
šogad izstāde notiks digitāli, nodrošinot 
tūrisma nozarei tiešsaistes platformu, kur 
vienuviet satikt savus potenciālos biznesa 
partnerus. Izstāde ir paredzēta biznesa 
kontaktu veidošanai un reklāmas iespēju 
paplašināšanai. Šīs izstādes uzsvars tiek 
likts uz biznesa tikšanās rīkošanu un pār-
runu veikšanu ar potenciāliem sadarbības 
partneriem, tūrisma operatoriem, tūrisma 
nozares žurnālistiem un reklāmas speciā-
listiem. Minēto platformu Enter Gauja 
birojs izmantos Gaujas Nacionālā parka 
pašvaldību, tūrisma uzņēmēju un Enter 
Gauja biedru, kā arī daudzpusīgo Gaujas 

Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu 
popularizēšanai. Tūrisma piedāvājums 
ārvalstu izstādēs tiek popularizēts, pārstā-
vot GNP galamērķa vienoto zīmolu Enter 
Gauja.

Gaujas Nacionālā parka teritorijā eso-
šās pašvaldības – Siguldas, Cēsu, Valmie-
ras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu 
un Priekuļu – kopš 2012. gada īsteno stra-
tēģiju par Gaujas Nacionālo parku kā vie-
notu tūrisma galamērķi.

Enter Gauja ir Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrības veidots Gaujas reģiona 
tūrisma klasteris, kurā darbojas vadošie 
reģiona tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
izklaides, atpūtas, ēdināšanas un nakšņo-
šanas jomā.

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks 
sagatavojis tiešsaistes nodarbības 
skolām

Par projektiem Amatas pamatskolā

ITB Berlin NOW virtuālā 
izstāde – Gaujas Nacionālā parka 
pašvaldību un tūrisma uzņēmēju 
popularizēšanai

Ar 2021.  gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atklāj lauk saim-
niecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atraša nās 
vietai veikt valsts tehnisko apskati.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās 
epidemioloģiskās prasības!

Apskašu	vietas	un	laiki	Amatas	novadā
Norises vieta Datums Laiks

Amatas pagasts Ģikši (Darbnīcas) 25.03.2021. 11.00
Drabešu pagasts Līvi, darbnīcas (Veišari) 24.03.2021. 11.00
Nītaures pagasts Nītaure, ZET (Ceptuve) 03.06.2021. 11.00

Skujenes pagasts Sērmūkši, darbnīcas (Strauti) 12.05.2021. 11.00
Skujene (Mehāniskās darbnīcas) 12.05.2021. 12.30

Zaubes pagasts Zaube (Darbnīcas) 02.06.2021. 11.30
Kontakttālrunis: 64130004 
Plašāka informācija par apskašu sezonu – www.vtua.gov.lv.

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona

das 4.–7. klasēs. Šobrīd notiek aprites 
ekonomikas dizaina konkurss “Dizaina 
risinājumi”, radot ilgmūžīgu produktu 
vai pakalpojumu. Visu klašu skolēni, 
ģimenes un interesenti tiek aicināti ie-
saistīties dizaina risinājumu konkursā.

Vēl viens izaicinājums personīgajā 
izaugsmē ir projekts “Youth Eco Hub”, 
kurā četri mūsu skolas jaunieši Rūdolfs 
Eglītis, Viktorija Naklonova, Sindija 
Reinika un Megija Anita Markova dar-
bojas kopā ar piecu citu Latvijas skolu 
komandām sadarbībā ar Somijas, Igau-
nijas un Krievijas skolu jauniešiem. 
Kopā projektā piedalās 100 jaunieši, lai 
realizētu mērķi veicināt sadarbību starp 
Baltijas jūras reģiona Ekoskolām, kuras 
vēlas īstenot praktiskas videi draudzī-
gas iniciatīvas un palielināt izpratni par 
klimata pārmaiņām, bioloģisko daudz-
veidību un aprites ekonomiku. “Youth 
Eco Hub” ir vērsts uz jaunu kompe-
tenču – jaunrades un uzņēmējspējas, 
līderības un pilsoniskās līdzdalības – 
attīstību, kā arī uz sadarbību vietējā un 
starptautiskā līmenī. Projekts paredz 
apmācības jauniešiem un mentoriem 
un videi draudzīgu iniciatīvu īstenoša-
nu vietējās kopienās, kā arī starptau-
tisku pieredzes apmaiņas tūri katrā no 
projekta valstīm.

Sākumskolas skolotāja Inga Voit-
keviča un 1. klases skolēni piedalījās 
eTwinning projektā “Dinamiskās pau-
zes”. Tas bija kopdarbs ar Lībagu sā-
kumskolu, Kalsnavas pamatskolu un 
Rīgas 93. vidusskolu. 

Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” 
akcijās “Atklāj kopā ar Skudru Urdu” 
februāra tēmas “Ūdens” projektus ra-
dīja 5. un 6. klašu skolēni un skolotāja 
Anta Paeglīte.

Informējam, ka pēc skolēnu pavasa-
ra brīvdienām uzsāksim vienu nedēļu 
ilgu PET un makulatūras vākšanas ak-
ciju. Šogad esam savākuši prāvu izlie-
toto bateriju apjomu, vākšana turpinās, 
ziņojiet, ja ir ko nodot, savāksim!

Projektu darbi turpinās! Ļoti gaidām 
to brīdi, kad tiksimies, lai projektu akti-
vitātes piedzīvotu klātienē.

mailto:sanda.salmina@and.lv
mailto:sanda.salmina@and.lv
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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

Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast.
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!

Aktivitāti	organizē	Zaubes	kultūras	nams.	
Sandra	Eglīte	(tālr.	26679328)

Februārī Amatas novadā 
dzimuši	seši	bērni:
Drabešu	pagastā	–	3,	
Amatas	pagastā	–	1,
Zaubes	pagastā	–	1,
Skujenes	pagastā	–	1.

Veselības vingrošanas nodarbības 
tiešsaistē un ārā

Ņemot vērā valstī noteiktos pasāku-
mus “Covid-19” infekcijas izplatības ie-
robežošanai vingrošanas nodarbības tur-
pina notikt tiešsaistē Nītaures, Ieriķu un 
“Ausmas” grupām. Aicinām interesentus 
tām pievienoties. 

Tiešsaistes saiti nodarbībām meklējiet 
mājas lapā www.amatasnovads.lv  sadaļā 
“Pasākumu kalendārs” attiecīgajā datu-
mā. Lūgums tiešsaistes nodarbību laikā 
izslēgt mikrofonu. 

Līvos vingrošanas nodarbības turpina 
notikt ārā. Katrā nodarbībā var piedalī-
ties ne vairāk kā 10 cilvēku, tādēļ dalība 
iepriekš jāpiesaka pie pasniedzējas Zigrī-
das Liepiņas, tālr. 26410865.

MARTS
16.,	 23.	 un	 30.	 martā	 vese lības 

vingrošanas nodarbība Ieriķos. Notiek 
tiešsaistē plkst. 18.00–19.30. Vada fizio-
terapeite Dace Lūkina. 

17.,	 24.	 un	 31.	 martā	 vese lības 
vingrošanas nodarbība ANP “Ausmas”. 
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–19.00. Vada 
fizio  terapeite Elīna Ogliņa.

17.,	 24.	 un	 31.	 martā	 vese lības 
vingrošanas nodarbība Nītaurē. Notiek 
tiešsaistē plkst. 18.00–19.30. Vada fizio-
terapeite Dace Lūkina. 

18.	un	25.	martā veselības vingrošanas 
nodarbība Līvos. Notiek ārā plkst. 14.00–

15.00. Dalībai iepriekš jāpiesakās pie 
pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 
26410865.

APRĪLIS
6.	un	13.	aprīlī	veselības vingrošanas 

nodarbība Ieriķos. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.30. Vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

7.	un	14.	aprīlī	veselības vin grošanas 
nodarbība ANP “Aus mas”. Notiek 
tiešsaistē plkst. 18.00–19.00. Vada fizio-
tera peite Elīna Ogliņa.

7.	un	14.	aprīlī	veselības vingrošanas 
nodarbība Nītaurē. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.30. Vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

1.,	 8.	 un	 15.	 aprīlī	 veselības vingro-
šanas nodarbība Līvos. Notiek ārā plkst. 
14.00–15.00. Dalībai iepriekš jāpiesakās 
pie pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 
26410865.

*Pasākumi notiek bez maksas, un tiek 
īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens inte-
resents. Plašāka informācija par pasā-
kumiem www.amatasnovads.lv

Amatas pagastā
Alfons Brencis

17.11.1932.– 19.02.2021.
Jadviga Gobiņa

11.03.1939.–15.02.2021.

Drabešu pagastā
Olga Grava

20.01.1932.–10.02.2021.
Dzidris Pilsētnieks

18.01.1924.–21.02.2021.

Skujenes	pagastā
Pēteris Lācis

19.10.1930.–20.02.2021.
Ziedonis Pētersons

30.05.1954.–10.02.2021.
Laimonis Veckaktiņš

06.12.1941.–08.02.2021.
Erna Vītola

12.09.1939.–09.02.2021.

Zaubes	pagastā
Ramona Jostsone

25.10.1941.–15.02.2021.

Nītaures	pagastā
Valentīna Balode

07.05.1936.–24.02.2021.
Vija Rita Setkovska

27.10.1929.–25.02.2021.
Ruta Timma

17.12.1932.–03.03.2021
Mārtiņš Pētersons 

25.10.1971–15.01.2021

Vakcinējies
un pasargā sevi
no Covid-19!

Kas ir Covid-19?

Šīs slimības pazīmes ir klepus, 
augsta temperatūra, drudzis.

Var pazust garša vai oža.

Dažiem cilvēkiem var būt vēl 
nopietnāki slimības simptomi.

Gados vecākiem cilvēkiem un 
cilvēkiem ar hroniskām slimībām 
slimība var noritēt smagi.

Ļoti smagos slimības gadījumos 
pacienti var arī nomirt.

Vai vakcīna ir droša?

Covid-19 ir slimība, 
kuru izraisa jauns 
koronavīruss.

Vai vakcīna var pasargāt mani no Covid-19?

Īpaši svarīgi tas ir  gados 
vecākiem cilvēkiem un
cilvēkiem ar hroniskām 
slimībām. 

Vakcinēšanās ir drošs veids, 
kā pasargāt sevi no smagākas 

saslimšanas ar Covid-19. 

Visas pamat-
prasības zāļu 
reģistrēšanai 
ir ievērotas.

Vakcīnas pret 
Covid-19 atbilst 
zāļu drošuma, 
iedarbības un 
ražošanas 
prasībām. 

Vakcīnas pret 
Covid-19 ir 
izstrādātas un 
rūpīgi pār-
baudītas, tāpat 
kā citas zāles.

Sveicam
Amatas novada 
jubilārus! 6

Lieldienās Zaubes centrā priecēs aktīvo 
zaubēniešu greznoti vides objekti.

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

Kas man jāzina PIRMS vakcinēšanās?

Kas man jāzina PĒC vakcinēšanās?

Kur es varu iegūt vairāk informācijas?

Lai iegūtu imunitāti pret 
Covid-19, vakcinācija ir jāveic 
divas reizes. 

Ārsts Jums pastāstīs, cik ilgs 
laiks ir nepieciešams starp 
abām vakcinācijas reizēm. 

Vakcinējoties Jūs saņemsiet 
vakcinācijas apliecību. 

Vakcinācijas apliecību
saglabājiet līdz nākamajai 
vakcinācijas reizei un
arī pēc tam.

Vakcīnu pret Covid-19
ievada plecā. 

Ejot uz vakcinācijas vietu, 
uzvelciet apģērbu, kas ļauj 
viegli piekļūt plecam.

Cilvēku organisms pēc 
vakcīnas un zāļu saņem-
šanas var reaģēt dažādi.

Pēc Covid-19 vakcīnas ir 
iespējamas īslaicīgas 
sāpes un pietūkums 
injekcijas vietā. 

Cilvēki ir sūdzējušies par 
nogurumu, galvassāpēm, 
muskuļu un locītavu sāpēm. 

Var būt  reibonis vai slikta 
dūša. Visbiežāk sāpes un 
nepatīkamās sajūtas ir vieglas 
un pāriet dažu dienu laikā.

S A Z I N I E T I E S  A R  Ā R S T U ,  J A  O R G A N I S M A  R E A K C I J A S  N E P Ā R I E T
1 - 3  D I E N U  L A I K Ā .  Ā R S T S  D O S  P A D O M U ,  K O  D A R Ī T  T Ā L Ā K .
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I! 3.
Arī pēc 
vakcinēšanās 
regulāri 
jāmazgā 
rokas.

2.
Sabiedriskajās 
telpās jānēsā 
mutes un 
deguna 
aizsegs.

1.
Jāietur
2 metru

no citiem
cilvēkiem. 

T A S  J Ā D A R A  L Ī D Z  B R Ī D I M ,  K A D  V Ī R U S A  I Z P L AT Ī B A  B Ū S  M A Z I N Ā J U S I E S

Neskaidros 
jautājumus 
uzdodiet 
ārstam pirms
vakcinācijas!

Vairāk par vakcīnām varat izlasīt interneta 
vietnē: www.spkc.gov.lv  sadaļā
“Vakcīnas pret Covid-19”

+

VESELĪBAS MINISTRIJA
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