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Par neskaidriem jautāju-
miem, kas saistīts ar Covid-19 
un pašvaldības darbu esošajā 
situācijā, lūdzu sazināties ar 
Ama tas novada domes priekšsē-
dētāju Elitu Eglīti 26537849, bet 
visplašāko informāciju iegūsiet 
oficiālajos informācijas kanālos.

Aktuālākā informācija par 
Covid-19 atrodama Slimību 
pro   filakses un kontroles centra 
(SPKC) mājaslapā www.spkc.
gov.lv vai www.mk.gov.lv

Iegūsti informāciju un at-
bildes uz saviem jautājumiem 
vienotajā informatīvajā vietnē 
www.covid19.gov.lv.

Par iedzīvotāju pašizolēšanās 
vai karantīnas pārkāpumiem zi-
ņojiet policijai, zvanot  pa Valsts 
policijas diennakts tālruni 110 

Iegūsti informāciju 
oficiālajos informācijas 
kanālos! 

Inta Ozoliņa,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītājas vietniece

Ņemot vērā epidemioloģis-
ko situāciju valstī, lai pasargātu 
pacientus un mediķus no iespē-
jamas inficēšanās ar Covid-19, 
Nacionālais veselības dienests 
atkārtoti aicina iedzīvotājus ga-
dījumos, kad nepieciešama me-
dicīniska palīdzība, vispirms sa  -
zi  nāties ar ģimenes ārstu vai 

Pirms došanās pie ārsta iedzīvotājiem 
ir jāsazinās un jāvienojas par 
pakalpojuma saņemšanas kārtību

ārst  niecības iestādi telefoniski 
vai elektroniski. Uz ārstniecības 
iestādi vai pie ģimenes ārsta bez 
iepriekšēja pieraksta doties ne-
drīkst, tostarp gadījumos, ja ir 
ģimenes ārsta nosūtījums pie 
speciālista!

Informācija par veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniedzējiem 
ārkārtas situācijas laikā pieejama 
vietnē www.rindapiearsta.lv. Ar 
apzīmējumu “IR” norādīti ārst-
niecības pakalpojumu sniedzē-
ji, kas nodrošina pakalpojumu 

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

Kopš ārkārtas stāvokļa izslu-
dināšanu saistībā ar vīrusa Co-
vid-19 izplatību Amatas nova-
da mazie veikali, kafejnīcas un 
benzīntanki ir ļoti labi spējuši 
pielāgoties esošajai situācijai un 
turpina nodrošināt preču pieeja-
mību un pakal pojumus, rūpējo-
ties par apkārtējo veselību.

Papildu drošība tiek nodro-
šināta gan darbiniekiem, gan 
pircējiem. Ieriķu un Nītaures 
benzīntankos, visos pagastu vei-
kalos un kafejnīcās ir izvietoti 
informatīvi brīdinājuma raksti 
ar nepieciešamo rīcību, lai pa-
sargātu sevi un apkārtējos no 
saslimšanas.

Darbiniekiem un klientiem 
ir pieejami roku dezinfekcijas 
līdzekļi, ir izliktas norādes un 
novilktas līnijas, lai tiktu ievēro-
ta 2 metru distance iepērkoties.

Kā strādā Amatas novada 
veikali, kafejnīcas un 
benzīntanki esošajā 
situācijā?

Liela daļa darbinieku papil-
dus drošībai izmanto vienreizē-
jos darba cimdus un daudzviet 
pie kasēm ir uzstādītas stikla 
aizsargbarjeras, lai norobežotu 
pārdevēju no klientiem.

Aicinām uz veikalu doties 
ar iepirkumu sarakstu, tādējā-
di samazinot uzkavēšanās laiku 
veikalā. Uz veikalu doties tikai 
vienam no ģimenes locekļiem. 
Ņemt rokās tikai to preci, ko 
esat nolēmuši iegādāties, preces 
“neapčamdīt”.

Iedzīvotājus, kuri šobrīd at-
rodas karantīnā vai pašizolācijā, 
aicinām neapmeklēt veikalus, 
bet iespēju robežās vienoties ar 
tuviniekiem par preču piegādi, 
izmantot preču piegādi uz mā-
jām vai autoveikalu pakalpoju-
mus. 

Paldies novada kafejnīcām, 
benzīntankiem, veikaliem un 
auto veikaliņiem par spēju gādāt 
par drošību, pielāgoties esoša-
jai situācijai, par rūpēm un jūsu 
darbu šajā krīzes laikā!

saņemšanu ārkārtas situācijas 
laikā, savukārt ar apzīmējumu 
“NAV” – ārstniecības pakalpo-
jumu sniedzēji, kas savu darbību 
uz ārkārtējās situācijas laiku ir 
pārtraukuši.

Nacionālais veselības dienests 
aicina iedzīvotājus rīkoties atbil-
dīgi, ievērojot veselības nozares 
speciālistu un Slimību profilak-
ses kontroles centra norādīju-
mus.

vai rakstot uzticiba@vp.gov.lv, 
nododot precīzu un pierādītu 
informāciju par precedentu.

Ja kāds no piederīgajiem līdz 
šim nav atgriezies Latvijā un 
meklē iespējas, kā to izdarīt, 
aicinām reģistrēties Konsulā-
rajā reģistrā www.latvija.lv un 
sazināties ar Ārlietu ministrijas 
Konsulāro departamentu pa tālr. 
+371 26337711.

Ar aizdomām par Covid-19 
zvaniet uz 8303, ārkārtas tālru-
nis 113 domāts pacientiem ar 
smagiem simptomiem.

SPKC zvanu centra konsulta-
tīvais tālruņa numurs 67387661.

Vaicā virtuālajam asistentam 
jeb covidbotam vietnē www.co-
vidbots.lv.

Esi atbildīgs un paliec mājās!
Uz kādiem jautājumiem atbildēs? Tālrunis Kad var zvanīt? 

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu 
ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu 67387661 P.–Pk.  8.30–21.00

S.–Sv.  8.30–17.00

Aizdomu gadījumā par Covid-19
Lai pieteiktos valsts apmaksātu Covid-19 analīžu 
veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 
14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli 
saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, 
rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām 
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 
14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.

8303 P.–Sv.  9.00–18.00

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām 
Covid-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai 
pieteiktos maksas analīzēm.

67801112 P.–Sv. 8.00–20.00

Ja saslimšanas simptomi ir smagi
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums) 113 24/7

Avots: Veselības ministrija

Citi numuri saistībā ar Covid-19
Izglītības un zinātnes ministrijas info centrs par izglītības 
nodrošināšanu valstī 67226209 P.–Pk.  8.30–17.15

Uzziņai par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību 
(Veselības ministrija) 67876191 P.–C.  8.30–17.00

   Pk.  9.00–16.00

Ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, ziņošanai pa 
iespējamiem likumpārkāpumiem 110 P.–Sv.  24/7

Konsultācijas pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem par tīrīšanu, 
dezinfekciju, nefasētas pārtikas tirdzniecību un citiem 
piesardzības pasākumiem uzņēmumā 
(Pārtikas un veterinārais dienests)

26335084 P.–Pk.  8.30–17.00

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis akūtu saslimšanu un 
traumu gadījumos, kā arī hronisku slimību saasinājuma brīžos 66016001 24/7

Nacionālais veselības dienests par pieejamajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem un izmaiņām to sniegšanā 80001234 P.–C.  8.30–17.00

   Pk.  8.30–15.00

Veselības inspekcija, lai ziņotu par ārstniecības personu 
pārkāpumiem saistībā ar Covid-19 22008636 P.–Pk.  8.30–17.00

#palie
cmajas

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, 
Ministru kabinets ir izsludinājis 

ārkārtējās situācijas pagarinājumu 
līdz šī gada 12. maijam, 

tādējādi pagarinot 12. marta valdības 
            rīkojuma “Par ārkārtējās   
     situācijas izsludināšanu” 
     darbības laiku.

Kur zvanīt?

Plašāka informācija: 
www.mk.gov.lv

http://www.rindapiearsta.lv/
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APSTIPRINĀTI ar Amatas novada 
domes 25.03.2020. sēdes lēmumu (pro-
tokols Nr. 7, 1.§).

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas  1. pun-
ktu, 24. pantu, 34. panta pirmo un otro 
daļu, 56. panta pirmo un otro daļu.

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 
2019. gada 18. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 8 „Amatas novada paš-
valdības nolikums” (turpmāk – Saisto-
šie noteikumi) šādus grozījumus:

 Papildināt Saistošos noteikumus ar 
11.1 punktu šādā redakcijā:

„11.1 Ārkārtējās situācijas laikā 
pašvaldības administrācija nodrošina 
nodaļu, pašvaldības struktūrvienību, 
iestāžu un pagasta pārvalžu klātienes 
pakalpojumu sniegšanu attālināti”.

 Papildināt Saistošos noteikumus ar 
38.1 punktu šādā redakcijā:

„38.1 Ārkārtējās situācijas laikā ko-

18. martā domes sēdē lēma par:
•	 par	 Amatas	 novada	 Amatas	 pamatskolas	

saimniecisko un tehnisko darbinieku amata vie-
nību saraksta apstiprināšanu;

•	 par	 zemes	 gabala	 nodošanu	 īpašumā	 bez	
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpa-
šuma domājamai daļai;

•	 par	nekustamā	īpašuma	“Jaunmālnieki”,	ar	
kadastra numuru 42460020296, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;

•	 par	nekustamā	īpašuma	“Grīnblati”,	Ieriķi,	
Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 
42460070124, nodošanu atsavināšanai;

•	 par	pašvaldības	nekustamā	īpašuma	“Krā-
ces 1”-5, Amata, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads atsavināšanas procesa pabeigšanu;

•	 par	Amatas	novada	domes	26.09.2018.	lē-
muma “Par nekustamā īpašuma “Meijermuiža 
5”, Drabešu pa gastā, Amatas novadā, ar kadastra 
numuru 42460010152, nodošanu atsa vināšanai” 
atcelšanu;

•	 par	Amatas	novada	domes	23.10.2019.	lē-
muma “Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”-6, 
Amatas pagastā, Amatas novadā, ar kadastra 
numuru 42429000077, nodošanu atsavināšanai” 
atcelšanu;

•	 par	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 domes	
2019. gada 23. oktobra lēmumā Nr. 14 “Par paš-
valdības nekustamo īpašumu nodošanu valsts 
īpašumā Satiksmes ministrijai”;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	nodokļa	 pārrēķi-
nu Amatas pagasta nekustamajam īpašumam 
[..];

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	nodokļa	 pārrēķi-
nu Drabešu pagasta nekustamajam īpašumam 
[..];

•	 par	Skujenes	pagasta	pašvaldības	nekusta-
mā īpašuma „Gala Medņi” sadalīšanu;

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

•	 par	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 par	zemes	 ierīcības	projekta	apstiprināša-
nu Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Jaun-
vārpas” sadalīšanai;

•	 par	zemes	ierīcības	projekta	ap	stiprināšanu	
Drabešu pagasta nekus tamā īpašuma „Kalna 
Saulītes” sadalī šanai;

•	 par	zemes	ierīcības	projekta	ap	stiprināšanu	
Skujenes pagasta nekustamā īpašuma [..] sadalī-
šanai;

•	 par	 Zaubes	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 lietošanas	mērķa	
maiņu Nītaures pagasta nekustamajos īpašumos 
[..] un [..];

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 lietošanas	mērķa	
maiņu Skujenes pagasta nekus tamajā īpašumā 
[..];

•	 par	zemes	nomas	līgumu	ap	stiprināšanu.
25. marta domes ārkārtas sēdē lēma par:
•	 par	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 saistošo	

noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu;

•	 par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	samaksas	
termiņa 2020. gadam noteikšanu;

•	 par	 pabalsta	 krīzes	 situācijā	 pie	šķiršanu	
ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību 
laikā.

6. aprīlī domes ārkārtas sēdē lēma par:
•	 par	ēdināšanas	nodrošināšanu	1.–12.	kla-

šu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām 
un daudzbērnu ģimenēm ar Covid-19 izplatību 
saistītās ārkārtējās situācijas laikā.

Nākamā domes sēde – 29.04.2020. plkst. 
15.30.

Amatas novada Drabešu pagastā 
2020. gada 25. martā

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņa 2020. gadam 
noteikšanu

Ziņo	domes	priekšsēdētāja	E.	Eglīte
Izsakās M. Timermanis

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stā-
vokļa koronavīrusa izraisītās slimības 
Covid-19 izplatības dēļ laikā Amatas 
novada pašvaldība ir pārtraukusi ap-
meklētāju apkalpošanu klātienē, tādējā-
di ir zudusi iespēja samaksāt nekusta-
mā īpašuma nodokli pašvaldības kasēs 
skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli gados 
veciem iedzīvotājiem. Covid-19 izplatī-
ba  Latvijā un citās valstīs tieši vai netie-
ši ietekmē daudzu uzņēmumu darbību 
un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku 
ienākumus. Likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 24.  panta pirmās daļas 
4. punkts atļauj uz nodokļu maksātāja 
motivēta rakstveida iesnieguma pa-
mata nodokļu administrācijai sadalīt 
termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam 
gadam nokavēto nodokļu maksājumu 
samaksu, ja termiņa nokavējums radies 
nepārvaramas varas rezultātā. Likuma 

Amatas novada 
pašvaldības 
domes sēdē

Saistošie noteikumi Nr. 5
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums”

mitejas priekšsēdētājs komitejas sēdes 
var sasaukt un organizēt attālināti vai 
aptaujas kārtībā, izmantojot video-
konferences, konferences zvanu, kā arī 
izmantojot citus informācijas tehnolo-
ģijas rīkus saskaņā ar komitejas priekš-
sēdētāja noteikto kārtību.”

 Papildināt Saistošos noteikumus ar 
44.1 punktu šādā redakcijā:

„44.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā 
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa 
vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
komitejas sēdes norises vietā, bet ne 
vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās ko-
mitejas sēdes, iesniedzot iesniegumu 
komitejas priekšsēdētājam, ir izteicis 
vēlmi piedalīties komitejas sēdē, komi-
tejas priekšsēdētājs nosaka, ka komite-
jas sēdes norisē tiek izmantota video-
konference”.

 Papildināt Saistošos noteikumus ar 
59.1 un 59.2 punktu šādā redakcijā:

„59.1 Ja domes deputāts sēdes laikā 
atrodas citā vietā un veselības stāvok-
ļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 

„Par valsts apdraudējuma un tā seku no-
vēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” (spēkā no 
2020. gada 22. marta) 4. pants nosaka, 
ka pašvaldībām 2020.  gadā ir tiesības 
noteikt citus nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus, kas atšķiras 
no likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz 
vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Amatas novada dome uzskata, ka, 
ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo 
situāciju un lai izvairītos no nodokļu 
maksātāju neapmierinātības sakarā ar 
radušos situāciju, ka maksājumi skaid-
rā naudā pašvaldības kasēs netiek pie-
ņemti, un varbūtēju potenciālo darba 
spējīgo iedzīvotāju maksātspējas sa-
mazināšanos, nepieciešams 2020. gadā 
noteikt divus nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus - 15. augusts 
un 15. novembris, kas atbilst likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. 
panta trešajā daļa noteiktajiem 3. un 4. 
ceturkšņa maksājuma termiņiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 27. pun-
ktu, likuma „Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izpla-

Amatas novada Drabešu pagastā 
2020. gada 25. martā

3.§
Par pabalsta krīzes situācijā pie-

šķiršanu ārkārtējās situācijas sakarā 
ar Covid-19 izplatību laikā 

Ziņo	domes	priekšsēdētāja	E.	Eglīte
Izsakās E. J. Plēģeris, A. Jansons

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta 
otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir 

tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pa-
balstu krīzes situācijā, neizvērtējot ie-
nākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga 
īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, 
izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vaja-
dzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pie-
ņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likums ir  papil-
dināts ar   pārejas noteikumu 37. pun-
ktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 

domes sēdes norises vietā, bet ir iz-
teicis vēlmi piedalīties domes sēdē un 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās 
domes sēdes ir iesniedzis iesniegumu 
domes priekšsēdētājam, domes priekš-
sēdētājs nosaka, ka domes sēdes norisē 
tiek izmantota videokonference”.

„59.2 Ārkārtējās situācijas laikā do-
mes priekšsēdētājs, izvērtējot situāciju 
un tehniskās iespējas, var sasaukt un 
organizēt domes sēdes attālināti vai 
aptaujas kārtībā, izmantojot video-
konferences, konferences zvanu, kā arī 
izmantojot citus informācijas tehno-
loģijas rīkus saskaņā ar domes priekš-
sēdētāja noteikto kārtību. Deputātiem 
neatrodoties sēdes norises vietā, ne-
var izskatīt likuma “Par pašvaldībām” 
40. panta ceturtajā daļā paredzētos jau-
tājumus”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte
Stājas spēkā 2020. gada 26. martā

Izraksts no Amatas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdes protokola nr. 7

tību” 4. pantu, Amatas novada dome, 
atklāti balsojot (PAR – 15: Elita Eglīte, 
Guna Kalniņa-Priede, Andris Jansons, 
Mārtiņš Andris Cīrulis, Linda Abramo-
va, Teiksma Riekstiņa, Valda Veisen-
kopfa, Āris Kazerovskis, Arnis Leme-
šonoks, Inese Varekoja, Jānis Kārkliņš, 
Tālis Šelengovs, Ēriks Bauers, Edgars 
Jānis Plēģeris, Vita Krūmiņa; PRET – 
nav; ATTURAS - nav), nolemj:

2020. gadā noteikt Amatas novadā 
šādus nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņus:

•	 2020.	 gada	 15.	 augusts,	 pārceļot	
uz šo datumu arī 31. marta maksājuma 
termiņu;

•	 2020.	gada	15.	novembris,	pārce-
ļot uz šo datumu arī 15. maija maksāju-
ma termiņu.

Pārcelt atbilstoši šī lēmuma 1. pun-
ktā noteiktajai kārtībai arī iepriekšējo 
gadu nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķinu (par neapstrādāto lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi) termiņus.

Informēt par pieņemto lēmumu ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājus 
un publicēt pieņemto lēmumu pašval-
dības mājaslapā www.amatasnovads.lv.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Izraksts no Amatas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdes protokola nr. 7

un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkār-
tējās situācijas beigām (tātad šobrīd 
līdz 2020. gada 31. maijam), pašvaldī-
bai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura 
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodroši-
nāt savas pamatvajadzības, likuma 35. 
panta otrajā daļā noteiktais pabalsts 
krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts), 
kas tiek izmaksāts no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem.

Turpinājums 3. lpp.

http://www.amatasnovads.lv
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Par nekustamā īpašuma 
“Jaunmālnieki” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
“Jaunmālnieki”, kadastra Nr.  42460020296, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 4,8 ha, izsoli. Izsoles 
noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības mājaslapā www.amatas-
novads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes 
gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 
(Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00 Amatas novada 
pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas 
starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@
amatasnovads.lv līdz 2020. gada 22. aprīļa plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 13  700 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1370 EUR. Izsoles 
solis – 500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20  EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un 
dalības maksu 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.

Amatas pamatskola
Valdis Nītiņš,
Amatas pamatskolas direktors

Amatas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) grupu apmeklējums 
laikā no 16. marta:

•	 Ieriķu	PII	šajā	laika	periodā	nav	neviena	bērna;
•	 Ģikšu	PII	grupās:
no 16.03. līdz 20.03. – 2 bērni, no 23.03 līdz 27.03. – 2 bērni, no 30.03. līdz 

03.04. – 2 bērni.
Atbilstoši MK rīkojumam, bez zīmes bērnu vest nedrīkst. Veidlapas 

vecākiem dodam aizpildīt katru nedēļu, katrā datumā, kad bērns tiek atvests, 
vecāks uzraksta datumu un parakstās, apliecinot, ka nav bijis kontakts ar 
COVID-19.

Šobrīd nav īpaši traucējoši apstākļi mācību procesa darba norisē. Ar 
vecākiem komunicējam caur mykoob.  

Pamatskolā mācību darbs skolā tiek organizēts caur mykoob. Mācības 
notiek atbilstoši stundu sarakstam katrā klasē, kur skolotāji norāda uzdotos 
uzdevumus, nepieciešamības gadījumā pievieno materiālus. Atbilstoši 
priekšmetu spe cifikai tiek izmantoti arī citi rīki: soma. lv, uzdevumi.lv, google 
doc. koplietošana, slack app u.c. Aktuāls ir jautājums par atgriezenisko saiti 
(AS). Ir skolēni, kuri visu veic un saprot. Tomēr ir daļa, kurus nākas uzrunāt 
atsevišķi. Vispirms tas notiek caur klašu audzinātājiem. Nepieciešamības 
gadījumā tiek iesastīti vecāki.

1.–4. klasēs darbs tiek organizēts atšķirīgi. Ņemot vērā vecuma posma 
īpatnības un pieredzi darbā ar dažādiem IT rīkiem, darbs tiek organizēts ar 
darba lapām un izdales materiāliem, kas skolēniem tiek sagatavoti uz 1 nedēļu. 
Darbus skolēni veic, izmantojot vecāku atbalstu. Pēc nedēļas tiek atgrieztas 
izpildītās un saņemtas jaunās lapas. Visi bērni ir apzināti, visi strādā. Skolotāji 
uztur aktīvu komunikāciju ar vecākiem. 

Esam apzinājuši sākumskolas ģimenes, kopā 13 ģimenes ir izteikušas 
interesi par pusdienām (ēdināšanu), ja būtu tāda iespēja. 

Skujenes pamatskola
Anda Lukstiņa,
Skujenes pamatskolas direktore 

Kopš 2020.  gada 16. marta pirmsskolas grupu nav apmeklējis neviens 
audzēknis.

Visām ģimenēm ir pieeja internetam un katru dienu tiek 100% apmeklēta 
e-klase. Pēc atkārtoti veiktas aptaujas šobrīd 2 ģimenēs ir tikai viedtālruņi. 
Ir ģimenes, kuras pirmajā aptaujā uzrādīja, ka dators ir, taču, sākot mācības, 
vairākiem datoriem atklājās problēmas, kuru dēļ tos nevar izmantot mācību 
darbā. Esmu noskaidrojuši, kurās no šīm ģimenēm var pieslēgt internetam 
galda datorus, tām ģimenēm datori tiks aizvesti un pieslēgti no skolas  
datorklases. Problēmas ar laika un ierīču sadali ir dažās daudzbērnu ģimenēs.

Skolotāji izmanto uzdevumus.lv, so ma.lv u.c. Sākumskolas skolotājas 
lietotnē WhatsApp darbojas individuāli ar katru bērnu. Skolotāji mācās cits 
no cita, īpašu problēmu nav. Būtu nepieciešams skolotājus apmācīt lietot 
konferenču rīkus – lietotnes Zoom, Microsoft Teams vai Google Hangouts. Šis 
jautājums tiks risināts. 

Turpinājums 4. lpp.

SKOLU ZIŅAS

Amatas novada Drabešu pagastā 
2020. gada 6. aprīlī

1.§
Par  ēdināšanas nodrošināšanu 1.–

12.  klašu skolēniem no trūcīgām, mazno-
drošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar 
Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās si-
tuācijas laikā

Ziņo	domes	priekšsēdētāja	E.	Eglīte
Izsakās	 V.	 Zauere,	 A.	 Jansons,	 G.	 Kalni-

ņa-Priede, L. Abramova, V. Krūmiņa, T. Riek-
stiņa, Ā. Kazerovskis, M. Timermanis, T. Še-
lengovs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) 
4.3. punktu kopš 2020. gada 13. marta mācī-
bas valstī visās vispārējās izglītības iestādēs 
notiek attālināti, līdz ar to netiek nodrošinā-
ta arī bērnu ēdināšana iestādēs. Pastāv bažas 
par atbilstoša uztura saņemšanu skolēniem 
no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbēr-
nu ģimenēm, tādēļ ir ierosinājums nodrošināt 
skolēniem no šīm ģimenēm pusdienas ar Co-
vid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas 
laikā (ne ilgāk kā līdz 2019./2020.  mācību 
gada pavasara semestra beigām).

Izvērtējot situāciju, visām normatīvo aktu 
prasībām atbilstoša silta ēdiena piegāde sko-
lēniem uz mājām Amatas novadā nav reali-
zējama apdzīvotības struktūras un pie ejamo 
resursu dēļ, kā arī neatbilst sociālās distan-
cēšanās veicināšanai pēc būtības. Ir priekšli-
kums veikt pārtikas paku komplektēšanu un 
sadali attiecīgo ģimeņu skolēniem. Ņemot 
vērā sociālās distancēšanās nepieciešamību 
pēc būtības, pakas būtu komplektējamas mē-
nesim. Paku saņēmēju mērķgrupā būtu jāie-
kļauj 1.–12. klašu skolēni no trūcīgām, maz-
nodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Ģimenei, ja tā atbilst noteiktajiem kritēri-
jiem un vēlas saņemt pārtikas paku, būtu jā-
piesakās pašvaldības Sociālajā dienestā raks-
tiski (e-pasts, iesniegums u.c.) vai pa telefonu. 
Iespēja pieteikties arī caur izglītības iestādi 
(e-klasē vai izmantojot citu saziņas rīku), kura 

saņemto informāciju nodod Sociālajam die-
nestam.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. 
gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par paš-
valdībām”  21. panta 1. daļas 27. punktu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot 
(PAR – 14: Elita Eglīte, Guna Kalniņa-Priede, 
Andris Jansons, Mārtiņš Andris Cīrulis, Linda 
Abramova, Teiksma Riekstiņa, Valda Veisen-
kopfa, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, 
Inese Varekoja, Tālis Šelengovs, Ēriks Bauers, 
Edgars Jānis Plēģeris, Vita Krūmiņa; PRET – 
nav; ATTURAS – nav), nolemj:

Ar Covid-19 izplatību saistītās ār-
kārtējās situācijas laikā (ne ilgāk kā līdz 
2019./2020. mācību gada pavasara semestra 
beigām) nodrošināt katram Amatas novadā 
deklarētajam 1.–12. klašu skolēnam no trū-
cīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 
ģimenēm (t. sk. audžuģimenēm) pārtikas 
paku 20,00 EUR/mēnesī vērtībā ēdināšanas 
nodrošināšanai. Personām, kas vēlas saņemt 
pārtikas pakas, jāpiesakās Amatas novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā līdz kārtējā mē-
neša 14. datumam.

Lēmuma 1. punkta izpildi uzdot Amatas 
novada pašvaldības Sociālajam dienestam 
(vadītāja	Vaira	Zauere).

Uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu 
nodaļai (vadītāja – galvenā grāmatvede Agita 
Bičuka) nodrošināt finansējumu  no pašvaldī-
bas pamatbudžeta.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

*Ģimenes, kuru bērni mācās Amatas nova-
da skolās, pārtikas pakām var pieteikties caur 
skolu vai sociālo dienestu, savukārt ģimenes, 
kuru bērni mācās citu novadu skolās, – so-
ciālajā dienestā. 

Amatas novada sociālā dienesta tālrunis: 
+371 64127940; +371 29358187
e-pasts: vaira.zauere@amatasnovads.lv

Izraksts no Amatas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdes protokola nr. 8

Izraksts no Amatas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdes protokola nr. 7
Turpinājums no 2. lpp.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatā-
ma situācija, kurā ģimene (persona) ar Minis-
tru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma 
Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu” 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā 
no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu aps-
tākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodroši-
nāt savas pamatvajadzības un tai ir nepiecie-
šama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pa-
balstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja 
ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam 
no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo 
situāciju nav ienākumu (piemēram, persona 
ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai 
uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma 
pamata nodarbinātas personas – pakalpoju-
mu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, 
u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu 
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 
skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts 

(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti 
papildu mājoklim, viesnīcai, transportam 
u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradu-
sies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro 
daļu, 2020. gada 20. marta grozījumu Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 
Amatas novada pašvaldības 22.01.2014. sais-
tošo noteikumu Nr. 2 “Noteikumi par Amatas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
12. punktu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot 
(PAR – 15: Elita Eglīte, Guna Kalniņa-Priede, 
Andris Jansons, Mārtiņš Andris Cīrulis, Linda 
Abramova, Teiksma Riekstiņa, Valda Veisen-
kopfa, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, 
Inese Varekoja, Jānis Kārkliņš, Tālis Šelen-
govs, Ēriks Bauers, Edgars Jānis Plēģeris, Vita 
Krūmiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav), no-
lemj:

Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru 
ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izpla-
tību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes 
loceklim 64,00 EUR (sešdesmit četri euro un 
00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.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!

Sveicam
Amatas
novada 
jubilārus!

2020. gada martā Amatas novadā
piedzimuši seši bērni:
Amatas pagastā –1,

Drabešu pagastā – 3,
Skujenes pagastā –1,
Zaubes	pagastā	–	1.

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

Mīt laime klusā vietā,
Tā noslēpta iekš sirds.
Nevienam zinot, redzot,
Tur tūkstoš krāsās mirdz.

Amatas novada iedzīvotājiem 
un tiem, kuri šobrīd uzturas novadā, 

nepieciešamības gadījumā iespēja pasūtīt 
preču piegādi uz mājām

Esam apkopojuši pagasta veikalus, kas gatavi jums piegādāt preces 
kā arī jau iepriekš braukušos autoveikalus, ar kuriem arī ir iespēja 
sarunāt piegādi mājās vai tuvāk dzīvesvietai.

Amatas pagasts
Veikals Amatā un Ģikšos, 
“Saime BJ” veikalu pārvaldniece Baiba, tālr. 29437407;
autoveikals Ģikšos – gaļas izstrādājumi par ražotāju cenām, 

pirmdienās plkst. 10.40, tālr. 27870131.
Drabešu pagasts

Veikals Līvos, “Saime BJ” veikalu pārvaldniece Baiba, 
tālr. 29437407.

Autoveikali:
pirmās nepieciešamības pārtika un saimniecības preces, 

tālr. 26453692 (brauc konkrētos laikos, bet piegādā arī uz mājām 
atkarībā no attāluma un sūtījuma daudzuma):

•	 Spārē	–	pirmās	nepieciešamības	preces,	pirmdienās	ap	
plkst. 11.00;

•	 Billē	–	pirmās	nepieciešamības	preces,	pirmdienās	ap	
plkst. 11.30;

•	 pie	Drabešu	Jaunās	pamatskolas	Āraišos	–	pirmās	
nepieciešamības preces, piektdienās ap plkst. 12.00.

Nītaures pagasts
Veikals “PĪLĒNS”, tālr. 64164307 (veikals), 29146306 (Andris).
Autoveikali:
•	 z.s.	”Zilūži”,	dabīgi	piena	produkti,	piektdienās,	tālr.	26670067
•	 gaļas	produkcija,	trešdienās,	tālr.	25286859;
•	 autoveikals	ar	dažādām	pārtikas	precēm,	piektdienās,	

tālr. 29234983 (autoveikals brauc uz Ķēčiem, sazinoties ir 
iespēja vienoties par piegādi arī Nītaurē);

•	 z.s.	“Priežkalni”,	zivju,	gaļas	un	piena	produktu	izstrādājumi,	
pirmdienās, tālr. 28646402.

Skujenes pagastā
Skujenes veikals, “Saime BJ” veikalu pārvaldniece Baiba, 

tālr. 29437407.
Autoveikals Skujenē – dažādas pārtikas preces, otrdienās, 

tālr. 29234983 (par piegādi nepieciešams vienoties otrdienās no rīta)
Par sortimentu un precīziem laikiem lūgums sazināties ar 

piegādātājiem!

Amatas pagastā
Jānis Ķipēns (23.10.1942.–11.03.2020.)

Zaiga	Upmane	(12.01.1934.–11.03.2020.)
Uldis Upmanis (01.06.1930.–29.03.2020.)

Drabešu pagastā
Vija	Zirnīte	(24.06.1940.–01.04.2020.)

Gaida Kauliņa (19.09.1925–24.03.2020.)

Nītaures pagastā
Rita Pētersone (28.01.1935.–15.03.2020.)

Turpinājums no 3. lpp.

Mācību stundu plāns ir pārveidots, saliktas 
bloku stundas, piemēroti attālinātām mācībām. Ja 
nedēļā ir 1–3 mācību stundas, tad tās izkārtotas 
vienā blokā, ja vairāk, tad divās dienās. Uzde-
vumiem tiek noteikti termiņi, sākumskolā īsāki, 
vecākās klasēs pamatā nedēļa. Par veiktajiem katra 
stundu bloka darbiem skolēniem ir jādod noteikta 
atgriezeniskā saite, uz kuru skolotājiem ir jāatbild. 
Skolotājiem jābūt pieejamiem skolēnam attiecīgo 
stundu laikā pēc stundu saraksta, citā laikā atbilde 
jāsniedz ne vēlāk kā nākamajā dienā. Klases 
audzinātāji seko līdzi skolēnu aktivitātei e-klasē 
un priekšmetu skolotāju ziņo jumiem par mācību 
aktivitāti un rezul tātiem, un regulāri kontaktējas 
ar klases skolēniem un viņu vecākiem. Interešu 
izglītības skolotāji pēc iespējas saviem audzēkņiem 
dod ierosinājumus attiecīgām aktivitātēm.

Vairākām ģimenēm ir nodota infor mācija par 
pabalstu krīzes situācijā. Ir saņemtu vairāki mam-
mu zvani par saņem tajām pārtikas pakām ar patei-
cību paš valdībai par situācijas izpratni un paldies 
paku komplektētājiem par paku pārdomātu saturu.

E-klasē ir ievietota informācija par attālināto 
mācību organizēšanas kārtību Skujenes skolā, par 
skolotāju, skolēnu un vecāku lomu un atbildību 
šinī procesā.

E-klase ir oficiālais rīks komunikācijā ar vecā-
kiem jebkurā ar skolu saistītā jautājumā, izman-
tojot e-klases pastu, dienasgrāmatu, ziņojumus, 
skolas jaunumus. Dienā e-klasi apmeklē vidēji vis-
maz viens no vecākiem 40% skolēnu. 29% vecāku 
attālināto mācību laikā nav apmeklējuši e-klasi ar 
vecāku paroli, tomēr lielākā daļa no viņiem ir sā-
kumskolas bērnu vecāki, kuri e-klasi apmeklē kopā 
ar bērnu ar skolēna paroli.

Zaubes pamatskola
Vita Krūmiņa,
Zaubes pamatskolas direktore

Pirmsskolas grupu apmeklējums – 16.03. – 4 
bērni, 17.03. – 2 bērni. Bērnu vecākiem tiek doti 
iesniegumi par drošības pasākumiem, ja bērns 
plāno apmeklēt pirmsskolas grupiņu. 

Pašaik nav traucējošu apstākļu attālinātam mā-
cību procesam. Varēja būt vairāk jau gatavo IT mā-
cību materiālu (rīki ir), ko pedagogiem izvēlēties. 
Pašreiz skolotāji veido savus materiālus, lai radītu 
un noturētu skolēnu interesi par mācīšanos.

1.–4. klasei ir mainīts stundu saraksts uz blok-
stundām. 5.–9. klasei stundu saraksts nav mainījies.

Pedagogi izstrādā attālināta mācību procesa 
vadības plānu atbilstoši noteiktajai slodzei līdz 
iepriekšējās nedēļas piektdienai. Skolotāji pamatā 
saziņai izmanto e-klasi, daudz tiek izmantotas 
WhatsApp izveidotas mācību priekšmetu klašu 
grupas. 

Ir vienošanās, ka jaunie mācību materiāli tiek 
ievietoti katru dienu līdz plkst. 8.30.

Nītaures vidusskola
Māris Ķēniņš,
Nītaures vidusskolas direktors

Pirmsskolas izglītības iestāžu ap meklējums kopš 
2020.  gada 16. marta  – katru dienu pirmsskolas 
dežurējošajā grupā ir 2–3 bērni. Bērnu vecākiem 
katras nedēļas sākumā ir zīmes par drošības 
pasākumiem, ja bērns plāno apmeklēt pirmsskolas 
grupiņu, katru dienu no rīta vecāki parakstās par 
to pašu. 

Interneta pieslēgums ir apmierinošs. Skolotāji 

strādā no mājām ar saviem datoriem. Daži no vi-
ņiem saskaņā ar administrācijas atļauju izmanto 
skolas datorus. Pašreiz no plānotajiem budžeta 
līdzekļiem iegādājamies (ja izdosies) četrus porta-
tīvos datorus, ko uz ārkārtas situācijas laiku iedot 
skolotājiem, jo vairākiem skolotājiem piederošie 
datori nav piemēroti lietošanai tiešsaistē. Skolo-
tājiem nepieciešama apmācība Teams vai Zoom 
lietošanā. Skolēniem (īpaši jaunākajās klasēs) ģi-
menēs nav printeru, lai izdrukātu darba lapas. Si-
tuācija tiks apzināta. 

Stundu plāns nav grozīts, ir mainīts stundu 
saraksts, tās izkārtojot pa blokiem, piemēram, divas 
vēstures kopā, divas literatūras, angļu valodas kopā. 
Šai gadījumā skolēns dienas laikā nekomunicē 
ar sešiem vai septiņiem skolotājiem, bet diviem, 
trim vai četriem. Tas ļauj koncentrēties skolēnam 
un veiksmīgāk organizēt darbu skolotājam, veltīt 
lielāku uzmanību katram skolēnam individuāli.

Ir izstrādāta sistēma – vadība ievieto e-klasē 
informāciju, audzinātāji individuāli paziņo ve-
cākiem, ka šāda informācija ir ievietota e-klasē 
vai e-klases pastā, lai mēs būtu droši, ka vecāki ir 
informēti. Šādā veidā varam arī nodrošināt paš-
valdības sagatavoto tekstu “nogādi” līdz vecākiem.

Drabešu Jaunā 
pamatskola
Kristīne Paisuma,
Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas izglī-
tības iestādi kopš 16. marta vidēji apmeklē 6 bērni.

Atbilstoši MK rīkojumam vecāki katru rītu 
rakstiski apliecina, ka pirmsskolas audzēknis un 
viņa vecāki nav bijuši kontaktā ar personām, kuras 
inficētas ar Covid-19. Katru rītu notiek ķermeņa 
temperatūras mērīšana katram dežūrgrupas au-
dzēknim.

Drabešu Jaunā pamatskola ir apzinājusi visas 
ģimenes par pieeju internetam, IT rīku nodroši-
nājumu, drukāšanas iespējām. Tie skolēni, kuriem 
nav šo iespēju, saņem visu nepieciešamo atbalstu 
no skolas un pirmsskolas.  

Mācību darbs skolā notiek atbilstoši stundu sa-
rakstam, kurš tika mainīts no 23.03.2020, līdz ār-
kārtējās situācijas beigām. Pamata darbs un saziņa 
notiek caur E-klasi. Mācību materiāli skolēniem 
tiek sagatavoti konkrētam laika periodam (nedēļai, 
divām nedēļām utml.). Pēc nepieciešamības tiek 
izmantoti mācību materiāli arī no uzdevumi.lv, 
soma.lv u.c. vietnēm.

Mācību materiāli un/vai nedēļas veicamie dar-
ba plāni tiek pievienoti E-klasē kā dokumentācija, 
izsūtīti vēstulēs. Aktīvi tiek izmantotas aplikāci-
jas WhatsApp iespējas – gan video zvani, gan sa-
rakstes, gan balss ziņas, kas nodrošina ātru un ērtu 
komunikāciju. 

Īpašu vērību skolā tiek pievērsta atbalsta sistē-
mas radīšanai gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 
Pagarinātās dienas grupas pedagogi noteiktajos 
laikos sniedz atbalstu skolēniem un viņu vecākiem: 
atbildes sniegtas gan telefoniski, gan rakstiski, par 
patstāvīgo mācīšanās prasmju pilnveidei, gan par 
kādu konkrētu veicamo uzdevumu, gan vienkārši, 
sniedzot skolēnam emocionālu atbalstu.

Visām ģimenēm ir nodota informācija par pie-
ejamo pašvaldības atbalstu, un ģimenes, kurām tas 
ir aktuāli, šo iespēju arī izmanto. 

Komunikācija ar vecākiem nepārtraukti norit 
gan ar E-klases starpniecību, gan ar aplikācijas 
WhatsApp starpniecību, gan izmantojot elektro-
nisko pastu,  sazinoties telefoniski, ievietojot ak-
tuālo informāciju E-klases jaunumu sadaļā, skolas 
mājaslapā un skolas Facebook kontā. 

SKOLU ZIŅAS
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