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informatīvais izdevums Nr. 144
2021. gada 15. februārī 

Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

Amatas novada pašvaldības budžeta prio-
ritātes 2021. gadā saglabājas – visu izglītības 
iestāžu darbības uzlabošana un nodrošinā-
šana, ES projektu realizācija un sagatavošana 
nākamajam ES fondu plānošanas periodam 
un sociālo jautājumu risināšana.

Sociālā dienesta darbiniekiem tiek paaug-
stināti atalgojumi, īpaši ņemot vērā noslodzi 
un atbildību – tas skar sociālos aprūpētājus, 
mobilās vienības darbiniekus, veco ļaužu 
māju dar biniekus. Ministru kabineta noteiku-
mi palielina mēnešalgas Dienas aprūpes cen-
tru vadītājiem.

Minimālās algas palielinājums no 430 EUR 
uz 500 EUR izraisīja neapmierinātību zemo 
algu saņēmējos, daudzos pašvaldības dar-
biniekos, kurus valdības lēmums neskāra. 
Dome lēma visiem izglītības iestāžu saimnie-
ciskajiem un tehniskajiem darbiniekiem pa-
augstināt algas par 70 EUR. Atalgojuma līdz-
svarošanai mēnešalgas palielinājums par 70 
EUR ir daudziem pašvaldībā strādājošajiem. 
Līdz 01.03.2021. atalgojumi netiek palielinā-
ti pašvaldības darbiniekiem, kuri Covid-19 
ārkārtējā situācijā nevar pilnībā veikt savus 
darba pienākumus. Skatīsimies, kā virzīsies 
ārkārtas situācijas ierobežojumu mazināšana.

Ministru kabinets ir pagarinājis esošo ne-
kustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāzi līdz 
2025. gada 31. decembrim. Tā ir ļoti laba ziņa 
visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem. Amatas novada pašvaldības iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi ir samazināti 
par 5,8% par labu valsts budžetam. 

Atlaides tiek piemērotas politiski represē-
tām personām, trūcīgām, maznodrošinātām 
un daudzbērnu ģimenēm. 

2021. gada budžetā plānota iesākto ES fon-
du pabeigšana. Lielajai ielai Ieriķos tiks pa-
beigta asfalta seguma atjaunošana līdz ciema-
ta robežai. Pašvaldības prioritārais projekts 
par gājēju celiņa izbūvi un seguma atjauno-
šanu Līvu ciemata Zvārtas ielā atjaunosies un 
tiks pabeigts. Abas ielas ir ar vislielāko satik-
smes intensitāti novadā.

Regulāri “Amatas Vēstīs” informējam par 
dažādiem tuvākā laika ES fondu projektiem 
un to sagatavošanu. 2021. gadā, neskatoties uz 
administratīvi teritoriālo reformu un nākamā 
plānošanas perioda līdzekļu nepieejamību, 
vairāki projekti tiks īstenoti.

Sagatavošanā ir Drabešu mui  žas teritorijā 
esošā ceļa seguma uzlabošanas un gājēju celi-
ņa ierīkošanas projekts. To paredzēts realizēt 
2021. gadā par Covid-19 prioritāri paredzēta-
jiem kredīta resursiem.

Plānots veikt Nītaures vidusskolas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanu. Amatas no-
vada dome 2020. gada 17. jūnijā pieņēma lē-

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
Projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
2021.  gadā plāno veikt apsaimnie-
košanas darbus Āraišu ezera stā-
vokļa uzlabošanai. Viens no tiem, 
grunts izvākšana (niedru sakņu sis-
tēmas izcelšana) un atklāta ūdens 
klaja platību veidošana Āraišu ezera 
DR piekrastē.

Āraišu ezers un tā funkcionāli 
saistītā teritorija ir nozīmīga Ama-
tas novada un Gaujas Nacionālā 
parka daļa, jo tajā ir Latvijas un Ei-
ropas mērogā nozīmīgas dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības – īpaši 
aizsargājamu sugu un biotopu at-
radnes, unikāli kultūrvēsturiskie 
pieminekļi (Āraišu ezerpils) un Lat-
vijai raksturīgas ainavas vērtības. 
Vienlaikus ezers strauji aizaug, un 
ir nepieciešams veikt tā aizsardzī-
bas un apsaimniekošanas pasāku-
mus, kas uzlabotu ezerā esošo sugu 
un biotopu stāvokli. Projekta rezul-
tātā tiktu veidotas jaunas, atklāta 
ūdens klaja platības (vienlaidus au-

gāja masīva fragmentēšana), veicot 
grunts izvākšanu.

2019. gadā Latvijas vides aizsar-
dzības fonda līdzfinansētā projektā 
tika izstrādāts Āraišu ezera apsaim-
niekošanas plāns, kurā identificēti 
ezera aizsardzības un apsaimnieko-
šanas pasākumi, starp tiem – nied-
ru sakņu sistēmas izcelšana, niedrā-
ja fragmentēšana. Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāna izstrādes 
laikā notika vairākas sabiedriskās 
apspriešanas, un plāns ir saskaņots 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi un 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju. 

Grunts izvākšana (niedru sakņu 
sistēmas izcelšana) un atklāta ūdens 
klaja platību veidošana Āraišu ezerā 
tiek veikta projektā “Āraišu ezera 
apsaimniekošana biotopa stāvokļa 
uzlabošanai”, ko līdzfinansē Latvijas 
vides aizsardzības fonds.

mumu par Nītaures vidusskolas un Mūzikas 
un mākslas skolas reorganizāciju. Paralēli Nīt-
aures vidusskolas ēkā tiks veikti gan vērienīgi 
iekšdarbi, gan ārpuses darbi. Pašreiz notiek 
energoaudits, tam sekos tehniskā projekta 
sagatavošana un projekta iesniegšana ener-
goefektivitātes plānā. Tātad tuvāko gadu laikā 
nītaurieši var gaidīt daudz lielu pārmaiņu.

Vides jautājumu risināšanai izdevies pie-
saistīt projekta līdzekļus biotopa atjaunošanai 
Āraišu ezerā, darbi niedru izrakšanai tiks uz-
sākti vistuvākajā laikā – 2021. gadā līdz pava-
sarim.

Spāres ciematā remontdarbi sociālajā pro-
jektā ir beigušies un 2021. gadā ir jāsāk pakal-
pojumu sniegšana.

Lielus administratīvos resursus no paš-
valdības darbiniekiem 2021. gadā prasīs ad-
ministratīvi teritoriālā reforma – ir jāplāno 
jauna struktūra, reforma saistīta ar jaunām 
datu programmām, amata pienākumiem un 
daudzām, daudzām izmaiņām.

Plānotie darbi 2021. gadā
Sociāla joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība

pandēmijas laikā, veicot pārtikas paku izdali, 
krīzes pabalsta piešķiršanu, cita nepieciešamā 
atbalsta nodrošināšanu.

-
dām iedzīvotāju grupām ārkārtējās situācijas 
laikā.

nodrošināšana novada trūcīgajiem un maz-
nodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbēr-
nu ģimenēm.

un kvalitātes uzlabošana.
-

bu realizētajiem projektiem.
Infrastruktūra

-
strāde.

asfalta bedrīšu remonta nodrošināšana.

kapsētā.
-

zācija.

remontdarbi.

kopšana.
-

na, apstādījumu kopšana.
Citas jomas

un radošo laboratoriju veidošana dialoga no-
drošināšanai ar novada iedzīvotājiem.

īstenošana.

Amatas novada pašvaldības budžeta 
prioritātes 2021. gadā

Āraišu ezera apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošana

PAR APTAUJAS REZULTĀTIEM

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

Ar aptaujas anketas rezultātiem iespējams iepazīties Amatas no-
vada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv/blog/aptaujas- 
par-pasvaldibas-darbu-rezultati/. Tie tiks publicēti informatīvā iz-
devuma “Amatas Vēstis” marta numurā.

 Foto: Anda Nordena
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdēs

Guntars Pīpkalējs, 
Amatas novada pašvaldības 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Neskatoties uz pašvaldības budžeta ieņēmumu 
ievērojamu samazināšanos no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļu pārdales un minimālās algas celšanu, 
esam iecerējuši pabeigt visus uzsāktos projektus 
un uzsākt vairākus jaunus.

Tiklīdz laikapstākļi ļaus, pabeigsim izbūvēt 
gājēju celiņu gar Zvārtas ielu Līvos, kā arī atjau-

-
pināsim ceļa asfaltbetona seguma atjaunošanas 
darbus Lielajā ielā Ieriķos no Dārdu ielas līdz 
Ieriķu ciemata robežai. Agras ciemā pabeigsim 
ūdensapgādes tīkla pieslēgšanu Cēsu pilsētas SIA 
“Vinda” ūdensvadam.

Šobrīd tiek projektēta un šogad plānojam rea-
lizēt Amatas novada pašvaldības Drabešu ciema 
grants ceļa (Drabeši–Lāč kalni, Drabeši–Vējdzir-
navas) posma pārbūvi un atjaunošanu, paredzot 
satiksmes organizācijas sakārtošanu.

Uzsākti projektēšanas darbi sadzīves kana-
lizācijas sistēmas sakārtošanas un notekūdeņu 

Par plānotajiem darbiem 
Komunālās saimniecības nodaļā 
2021. gadā

attīrīšanas iekārtu izbūvei Spārē un Ieriķu dzelz-
ceļa stacijas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 
pieslēgumam.

Tiek izstrādāti energosertifikāti Nītaures vi-
dusskolas ēkai, Drabešu Jaunās pamatskolas, in-
ternāta ēkām, kā arī Skujenes pagasta pārvaldes 
ēkai. Pēc energosertifikātu saņemšanas tiks iz-
strādāti tehniskie projekti šo ēku rekonstrukcijai. 

Plānots uzsākt projektēšanu ielas apgaismo-
jumam Līgatnes ielai Nītaurē. Esam paredzējuši 
Amatas pašvaldības budžetā līdzekļus bruģa lau-
kumu atjaunošanai pie Skujenes pamatskolas, 
Skujenes katlumājas jumta seguma remontam, 
bīstamo ko ku izzāģēšanai kapos un bērnu rotaļu 
laukumu atjaunošanai.

Pašvaldības autoceļu uzturēšanā vienu no bū-
tiskākajām budžeta izmaksu pozīcijām veido  ne-
saistīta grants ceļa seguma remonts. Šogad šiem 
darbiem esam plānojuši izmantot pusi no ikga-
dējiem piešķirtajiem ceļu uzturēšanas līdzekļiem 
tieši šiem darbiem un uz pašvaldības autoceļiem 
iestrādāt nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 
ne mazāk kā 4000m3. Līdz ar to tiks uzlabots paš-
valdības ceļu seguma stāvoklis atsevišķos to pos-
mos. 

13.  janvārī domes ārkārtas 
sēdē lēma par Amatas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 “Grozījumi Amatas nova-
da pašvaldības 22.01.2020. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 “Ama-
tas novada pašvaldības budžets 
2020. gadam”” apstiprināšanu.

27. janvārī domes sēdē lēma 
par:

-
dības saistošo noteikumu Nr. 
2 “Amatas novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam” apstipri-
nāšanu;

-
bas saistošo noteikumu Nr. 3 

vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu” 
apstiprināšanu;

-
bas autoceļu uzturēšanas kla-
sēm;

pamatskolas nolikuma apstipri-
nāšanu;

pamatskolas saimniecisko un 
tehnisko darbinieku amata vie-
nību saraksta apstiprināšanu;

reģistrēšanu;

īpašuma “Jaunmālnieki”, Dra-
bešu pagasts, Amatas novads, 
atsavināšanas procesa pabeig-
šanu;

īpašuma “Cepurītes”, Amata, 
Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, atsavināšanas procesa pa-
beigšanu.

īpašuma “Lielā iela 24”, Drabešu 
pagasts, Amatas novads, atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

īpašuma “Zīpari 2”-4, Drabešu 
pagasts, Amatas novads, atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu.

-
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām (5  jau-
tājumi);

-
dokļa pārrēķinu (3 jautājumi);

-
mā īpašuma “Jaunzemi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42420050009 sadalīšanu;

-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu;

-

zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 42780030043 sadalī-
šanu;

-
mā īpašuma “Lielgalvji” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42460080029 sadalīšanu.

-
tamā īpašuma “Lejas Salmiņi” 
zemes vienības ar kadastra ap-

zīmējumu 42460040024 sadalī-
šanu;

-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu;

apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamo īpašumu [..] un [..] 
sadalīšanai un robežu pārkārto-
šanai;

apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] robežu 
sadalīšanai;

apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī-
šanai;

-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

-
mā īpašuma “Agrofirma Ārai-
ši 1” nosaukuma  maiņu;

-
mā īpašuma “Skaras” ieraksta 
dzēšanu zemesgrāmatā;

-
stiprināšanu;

“Endzeliņi”, Lielā iela 30, Ieriķi, 
Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, telpu nomu.

Nākamā domes sēde – 
24.02.2021. plkst. 15.30 

Sandra Upmale,  
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novada 

1. martā. Darbu sākām un pirmo darba gadu nostrādājām pilnā 
sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi, kas savu 
darbību veica konkrētas pašvaldības teritorijā: 

Amatas pašvaldība – 1 bāriņtiesas loceklis, Jaunpiebalgas paš-
valdība – 1,5 bāriņtiesas locekļi, Līgatnes pašvaldība – 1,2 bā-

-
-
-

pina stādāt nepilnā sastāvā. Darboties šādā režīmā nav viegli, bet 

risināt savā kompetencē esošos jautājumus.

tās darbības teritorijā:
Personu skaits kurām ar bāriņtiesas lēmumu 2020. gadā pār-

trauktas bērna aizgādības tiesības, – 12.
Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu 2020. gadā atjau-

notas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības – 3.

tiesības, – 19.

aizgādības tiesības, – 3.
Personu skaits, par kurām bāriņtiesa 2020. gadā pieņēmusi lē-

mumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņem-
šanu, – 12 (ar tiesas spriedumu 10 personām atņemtas aizgādības 
tiesības; 2 prasības pieteikumi 2020. gadā netika izskatīti).

-
gādības tiesības, – 12.

skaits – 64. Tajā skaitā: 
ievietoti audžuģimenē – 22; 
ievietoti aizbildņa ģimenē – 39;
ievietoti ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā – 3.

-
ģimenes aprūpi, – 9. Tajā skaitā audžuģimenē ievietoti 2, aizbildņa 
ģimenē – 4, aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoti 3 bērni. 

lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, – 30, no tā 2020. gadā par 
aizbildni bērnam ieceltas 4 personas. 

Aizgādnībā esošo personu skaits kopā – 18, no tām personas 
ar ierobežotu rīcībspēju, kurām ar bāriņtiesas lēmumu 2020. gadā 
iecelti aizgādņi – 3. 

Lietvedībā esošo aktīvo lietu kopējais skaits uz 2020. gada 
31. decembri – 241. 

616, no tiem Amatas novada pašvaldībā – 79. 
2020. un 2021. gadā, valstī izsludinātās ārkārtas situācijas lai-

kā, savu darbību turpina un nodrošina bērnu un aizgādnībā eso-

apmeklētājus klātienē pieņem tikai neatliekamos gadījumos. Pār-
svarā komunikācija, konsultācijas un problēmu risināšana (ja tas 

-
des tiek organizētas gan rakstveida procesā, gan administratīva-
jiem dalībniekiem piedaloties, ja iespējams nodrošināt Covid-19 
pandēmijas noteiktos visus drošības pasākumus. Ierobežoti tiek 
veiktas notariālās darbības – dokumentu kopijas tiek pieņemtas, 
nepieciešamais dokuments tiek sagatavots, tad telefoniski vieno-
jas par iespējamo laiku un vietu, kur dokumentu klients personīgi 

-
cina).

-
riņtiesa atsāks savu darbību ierastajā režīmā.

Pārskats par 
Bāriņtiesas darbību 
2020. gadā
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2021. gada 13. janvārī
Apstiprināti ar Amatas novada domes 13.01.2021. sēdes lēmu-

mu (protokols Nr. 1, 1.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās da-

ļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu  un 46. pantu, liku-
ma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu.

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos no-
teikumos Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto budže-

tu 2020. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 1:
1.1. ieņēmumos 8 985 387 euro apmērā;
1.2. izdevumos 9 284 339 euro apmērā.”
2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Amatas novada pašvaldības apvienoto pašvaldību 

struktūrvienību tāmi 2020. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 4.”
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt paskaidroju ma rakstu par grozījumiem Ama-

tas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 
”Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” saskaņā ar pie-
likumu Nr. 5.”

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Apstiprināti ar Amatas novada domes 2021. gada 
27. janvāra lēmumu Nr. 1  (sēdes protokols Nr. 2).

un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu 
autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finan-
siālajām iespējām. 

Amatas novada pašvaldības budžets 2021. gadam iz-
strādāts, ievērojot likumos “Par paš valdību budžetiem”, 
“Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā 
arī nodokļu likumos, LR Ministru kabineta noteikumos 
un citos likumdošanas aktos izvirzītās prasības.

Šī gada budžetu raksturo galvenās prioritātes: paš-
valdībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju nodroši-
nāšana līdz 2020./2021. mācību gada beigām, izdevu-
mu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām 
maznodrošinātajai sabiedrības daļai, Eiropas Savienī-
bas (ES) struktūrfondu projektu realizācija, tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana nākotnes ES strukturēto 
fondu projektiem.

Budžeta ieņēmumi
Amatas novada pašvaldības budžeta 2021. gada 

ieņēmumi plānoti 8  634  831 EUR. Pašvaldības bu-
džeta ieņēmumu samazinājums ir 3,87% salīdzinot ar 
2020.  gada budžetā plānotajiem ieņēmumiem. Šāds 
budžeta samazinājums veidojas, jo 2021. gadā ir veikta 
ienākuma nodokļa pārdale un pašvaldības budžetā plā-
nots ienākuma nodokļa samazinājums par 5,4%.

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: 
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodok-

lis, nekustamā īpašuma nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un paš-

valdību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem un ieņēmumiem no pašvaldību īpa-
šuma pārdošanas; 

Saistošie noteikumi Nr. 1
Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 22.01.2020. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Amatas novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam”

Saistošie noteikumi Nr. 2
Amatas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budže-
tiem un budžeta iestāžu ieņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi. 2021. gadā Amatas novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumi no nodokļiem plāno-
ti 3  272  655 EUR jeb par 5,54% mazāk nekā plānoti 
2020. gada budžetā. 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklim (32,3%) un nekustamā īpašuma 
nodoklim (5,61%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumi plānoti 2 788 655 EUR jeb par 5,4% mazāk nekā 
2020. gada budžetā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti 
484 000 EUR jeb par 0,09% mazāk nekā 2020. gada bu-
džetā.

Nenodokļu ieņēmumus 2021. gadā plānots ieka-
sēt 83  920 EUR apmērā jeb par 0,56% vairāk nekā 
2020. gadā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi 
par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, 
naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldī-
bu īpašumu pārdošanas. 

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība sa-
ņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2021. 

gadā plānoti 4  819  576 EUR jeb par 2,96% mazāk 
nekā 2020. gadā. Ieņēmumi no valsts budžeta plāno-
ti 4 281 202 EUR. Šajos ieņēmumos ir uzskaitīti valsts 
budžeta transferti – mācību funkcijas nodrošināšanai 
1 124 651 EUR, autoceļu uzturēšanai 331 589 EUR un 
citi noteiktiem mērķiem paredzētie transferti. Pašval-
dību budžeta transferti plānoti 531 882 EUR, kas ir par 
9,43% mazāk nekā 2020. gadā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2021. gadā plānoti 
435 680 EUR jeb 2,81% mazāk nekā 2020. gadā. Šos ie-
ņēmumus – 12,98% jeb 56 556 EUR – ir plānots iekasēt 
par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem, 3,82% jeb 
16 657 EUR par nomu un īri un 81,8% jeb 356 405 EUR 
par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

-
ļiem un dabas resursu nodoklim 2021. gadā paredzē-
ti 354 589 EUR apmērā, kas ir par 5,06% vairāk nekā 
2020. gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Autoceļu fonda 
ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 331 589 EUR, kas ir tik-
pat cik 2020. gada budžetā, ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa ir plānoti 23 000 EUR.

2021. gada 27. janvārī 
Apstiprināti ar Amatas no vada domes 

27.01.2021. sē des lēmumu (protokols Nr. 2, 1.§).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. 

panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 
2. punktu un 46. pantu, likuma „Par pašvaldību bu-
džetiem” 30. pantu.

1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 
konsolidēto budžetu 2021. gadam saskaņā ar pie-
likumu Nr. 1: 

1.1.  ieņēmumos 8 634 831 euro apmērā;
1.2.  izdevumos 9 126 501 euro apmērā.
2. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, gal-

vojumu un citu saistību apmēru saskaņā ar pieliku-
mu Nr. 2.

3. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības pēc 
2020. gada naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 3.

4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības ap-
vienoto pašvaldību struktūrvienību tā mi 2021. ga-
dam saskaņā ar pie likumu Nr. 4.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Ama-
tas novada pašvaldības 2021. gada budžetu saskaņā 
ar pielikumu Nr. 5.

6. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji:
   6.1.  apstiprina iestāžu, nodaļu un struktūrvie-

nību ieņēmumu un izdevumu tāmes;
   6.2.  nodrošina likumā „Par valsts un pašvaldī-

bu institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas likums”, likumā “Izglītības likums”, 05.07.2016. 
LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 “Peda-

gogu darba samaksas noteikumi” paredzēto nosa-
cījumu izpildi;

   6.3.  ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas 
plūsmas principa nepārsniedz attiecīgajai prog-
rammai vai pasākumam tāmē apstiprinātos pašval-
dības budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām;

   6.4.  budžeta ieņēmumus par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, kas pārsniedz pašvaldības 
plānoto apjomu, ar Finanšu komitejas atzinumu 
var novirzīt budžetā paredzētās programmas izde-
vumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Amatas novada domē;

6.5. organizējot iestādes, no  daļas un struktūr-
vienības funkciju izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma 
procedūras ievērošanu atbilstoši likumam „Publis-
ko iepirkumu likums”.

7. Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļa:
   7.1.  var atvērt pašvaldības budžeta asignēju-

mu, nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā pa-
redzētās summas, proporcionāli Amatas novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei;

   7.2.  atver pašvaldības budžeta asignējumu 
pakļauto iestāžu finansēšanai atbilstoši procen-
tuālam sadalījumam pa ceturkšņiem šādā apmērā: 
I ceturksnī – 22 procenti, II ceturksnī – 24 procen-
ti, III ceturksnī  – 26 procenti, IV ceturksnī  – 28 
procenti;

   7.3.  budžeta ieņēmumu daļas neizpildes ga-
dījumā var finansēt pašvaldības budžeta iestādes 
proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Pielikums Nr. 5 Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

435 680 EUR; 5%
Nodokļu ieņēmumi ; 
3 295 655 EUR; 38%

Nenodokļu 
ieņēmumi; 
83 920 EUR; 1%

Transfertu 
ieņēmumi; 
4 819 576; 56%

Budžeta ieņēmumi, 8 634 831 EUR Budžeta ieņēmumi autoceļiem un dabas resursu 
nodoklim, 354 589 EUR

Autoceļu 
fonda līdzekļi; 
331 589 EUR; 
93%

Dabas resursu 
nodoklis;
23 000 EUR; 
6%
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Turpinājums no 3. lpp.

Budžeta izdevumi
vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības 
attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūr-
fondu līdzekļus.

Amatas novada pašvaldības budžeta 2021.  gada 
izdevumi plānoti 9  126  501  EUR. Pašvaldības bu-
džeta izdevumu samazinājums ir par 1,7%, salīdzinot 
ar 2020.  gada budžeta plānotajiem izdevumiem. Visi 
pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekono-
miskās būtības iedalīti deviņās (pavisam tās ir desmit) 
funkcionālajās kategorijās.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti 205 520 EUR jeb 2,25% no kopējiem 
izdevumiem, kas ir par 29,52% vairāk nekā plānots 
2020. gada budžetā.

Saistošie noteikumi Nr. 2
Amatas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Amatas novada pašvaldības plānotie kopējie izdevu-
mi pēc savas ekonomiskās kategorijas iedalīti piecās eko-
nomiskās kategorijās. Lielākās izmaiņas ir četrās ekono-
miskās kategorijās – atlīdzības pieaugums par 3,85%, 
preču un pakalpojumu pieaugums par 27,4%, pamatka-
pitāla veidošanas samazinājums par 45%, sociālā rakstu-
ra maksājumu un kompensāciju pieaugums par 41,66%.

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts fi-
nansējums 888 197 EUR apmērā. Šajos izdevumos ie-
tilpst izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda pro-
centu maksājumi. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldī-
bām” un atbilstoši Amatas novada pašvaldības noliku-
mam pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to 
ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievē-
lēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, 
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpoša-
nu nodrošina administrācija. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars bu-
džetā 9,73%.

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā 
ir plānoti 600 862 EUR jeb 6,58% no kopējiem budžeta 
izdevumiem, kas ir par 1,33% vairāk nekā 2020. gadā. 

Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plāno-
ti 3 346 968 EUR jeb 36,67%, kas ir par 13,41% mazāk 
nekā 2020. gada budžetā. Valsts budžeta mērķdotācijas 
izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai pa-
redzētais finansējums 919 098 EUR jeb 10,07% no ko-
pējiem budžeta izdevumiem, kas ir par 20,65% mazāk 
nekā 2020. gadā. 

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmu-
mu atmaksa, skaidras naudas, depozītu apjoma izmai-
ņas. Amatas novada pašvaldības budžetā ir iekļautas 
plānotās kredīt saistības ar Valsts kasi 654  910 EUR. 
2021.  gadā plānots no Valsts kases projektu realizāci-

atmaksai plānoti 540 339 EUR un atmaksai no ES pro-
jektu atgrieztām summām 514 571 EUR.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Funkcijai Veselība budžetā ir plānoti 14  850 EUR 
jeb 0,16% no kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir par 
32,62% vairāk nekā 2020. gada budžetā. Izdevumus vei-
do projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas, 
slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas nova-
dā”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanas pasākumiem budžetā paredzēti 1 435 233 EUR 
jeb 15,68% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevu-
miem, kas ir par 4,11% vairāk nekā 2020. gadā. 

Vides aizsardzībai 2021. gada budžetā plānoti 
12 200 EUR jeb 0,13% no pašvaldības budžeta izdevu-
miem, kas ir par 8,96% vairāk par plānoto 2020. gada 
budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības budžeta 
izdevumiem ir plānots tērēt 1 526 654 EUR jeb 16,73% 
no kopējiem izdevumiem, kas ir par 9,84% mazāk nekā 
plānots 2020. gada budžetā. 

Budžeta izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām, 9 126 501 EUR

Izglītība; 
3 346 968 EUR; 37%

Sociālā
aizsardzība;
919 098 EUR;
 10%

Veselība;
14 850 EUR; 
0%

Vispārējie valdības 
dienesti; 
888 197 EUR; 10%

Sabiedriskā kārtība un drošība; 
205 520 EUR; 2%

Ekonomiskā darbība; 
1 526 654 EUR; 17%

Vides aizsardzība; 
12 200 EUR; 0%

Pašvaldību
teritoriju 
un mājokļu 
apsaimniekošana;
 1 612 152 EUR;
18%

Atpūta, kultūra,
reliģija;
600 862 EUR; 6%

Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, 9 126 501 EUR

Preces un 
pakalpojumi; 
2 894 020 EUR; 32%

Pamatkapitāla 
veidošana; 
1 150 414 EUR; 
13%

Sociālie pabalsti; 
225 417 EUR; 2%

Uzturēšanas izdevumu 
transferti; 307 835; 3%

Subsīdijas un dotācijas; 
16 421 EUR; 0%

Atlīdzība; 
4 531 237 EUR; 50%

Sabiedriskā kārtība un drošība 
205 520 EUR

205 520 EUR; 
100%

Ekonomiskā darbība, 1 526 654 EUR

Tūrisms; 
134 295 EUR; 9%

Pārējā citur neklasif. 
ekonomiskā darbība; 
63 370 EUR; 4%

Lauksaimniecība; 50 EUR; 0%
Vispārēju nodarbinātības 
jautājumu vadība un 
pakalpojumi ; 69 356 EUR; 5%

110 956 EUR; 7%

Autotransports;  
1 148 627 EUR; 
75%

Vides aizsardzība, 12 200 EUR
Atkritumu 
apsaimniekošana; 
12 200 EUR; 100%

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
1 612 152 EUR

Pārējā citur neklasificētā 
pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana; 
1 309 635 EUR; 81%

Teritoriju attīstība; 
163207 EUR; 10%

Ūdensapgāde;
139310 EUR; 9%

Veselība, 14 850 EUR

14 850 EUR;
0,16 % 

Atpūta, kultūra un reliģija, 600 862 EUR

Pārējā citur 
neklasificētā 
kultūra; 
200 980 EUR; 34%

Pārējie sporta, 
atpūtas, kultūras 
un reliģijas 
pasākumi; 
109 184 EUR; 18%

92 670 EUR; 15%

nami, klubi; 
182 096EUR; 
30%

Muzeji un izstādes; 
15 932 EUR; 3%

Izglītība, 3 346  968 EUR
Interešu un profesionālās 
ievirzes izglītība; 
155 058 EUR; 5%
Izglītības papildu 
pakalpojumi; 
171 235 EUR; 5%

Pārējā izglītības vadība; 
112 696 EUR; 3%

Pārējie citur neklasificētie izglītības 
pakalpojumi; 220 000 EUR; 7%

Vispārējā 
izglītība; 
2 687 979 EUR; 
80%

Sociālā aizsardzība, 919 098 EUR

Pārējās citur neklasificātās 
sociālās aizsardzības 

pārraudzība; 479 485 EUR; 
52%

Pārējie citur neklasificētie 
sociālās aizsardzības pasākumi; 
113 236 EUR; 13%

Sociālā aizsardzība 
invaliditātes gadījumā; 
39 157 EUR; 4%

Pārējais citur 
neklasificēts atbalsts 
sociāli atstumtām 
personām; 
287 220 EUR; 31%

Vispārējie valdības dienesti, 888 197EUR
Pārējie vispārējie vadības 
dienesti; 22 514 EUR; 3%

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 
parāda darījumi; 9157 EUR; 1%

Izpildvaras un 
likumdošanas 
varas institūcijas; 
856 526 EUR; 
96%
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  I KOPĀ IEŅĒMUMI 8634831
  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 3379575
  III Nodokļu ieņēmumi 3295655
  Tiešie nodokļi 3272655
01.0.0.0 IENĀKUMA NODOKĻI 2788655

01.1.0.0 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa

2788655

01.1.1.0 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2788655
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums
53410

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta 
pārskata gadā ieskaitītais IIN

2735245

04.0.0.0 ĪPAŠUMA NODOKĻI 484000
04.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis 484000

04.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi

390000

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

355000

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi

35000

04.1.2.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām

65000

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
kārtējā saimnieciskā gada maksājumi

60000

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
parādi par iepriekšējiem gadiem

5000

04.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem

29000

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājok-
ļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

27000

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājok-
ļiem parādi par iepriekšējiem gadiem                                                                                                                                 

2000

05.0.0.0 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM 
UN PRECĒM

23000

05.5.0.0 Nodokļi un maksājumi par tiesībām 
lietot atsevišķas preces

23000

05.5.3.0 Dabas resursu nodoklis 23000
05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu
23000

  IV Nenodokļu ieņēmumi 83920
09.0.0.0 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 

UN KANCELEJAS NODEVAS
7450

09.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita paš-
valdību budžetā

6700

09.4.2.0 Valsts nodeva par apliecinājumiem 
un citu funkciju pildīšanu bāriņtie-
sās un pagasttiesās

6100

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un 
citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 
pagasttiesās

6100

09.4.5.0 Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanu, grozīšanu un papildi-
nāšanu

200

09.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģis-
trēšanu, grozīšanu un papildināšanu

200

09.4.6.0 Valsts nodeva par speciālu atļauju 
(licenču) izsniegšanu

200

09.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licen-
ču) izsniegšanu

200

09.4.9.0 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskai-
ta pašvaldību budžetā

200

09.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā

200

09.5.0.0 Pašvaldību nodevas 750
09.5.1.0   200

09.5.1.1. Pašvaldības nodeva par domes (pado-
mes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu

150

09.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās

50

09.5.2.0   550
09.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu
400

09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 150
10.0.0.0 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 1800

10.1.0.0 Naudas sodi 1800
10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 1800

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 1800
12.0.0.0 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMU-

MI
10

12.3.0.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 10
12.3.9.0 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 10

12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas 
nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

10

13.0.0.0 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVAL-
DĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, 
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀ-
CIJAS

74660

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

4100

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

4100

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

4100

13.2.0.0 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas

70560

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma pār-
došanas

67560

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 67560
13.2.2.0 Ieņēmumi no meža īpašuma pār-

došanas
3000

13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 3000
  V Transfertu ieņēmumi 4819576
17.0.0.0 NO VALSTS BUDŽETA DAĻĒJI 

FINANSĒTO ATVASINĀTO PUB-
LISKO PERSONU UN BUDŽE-
TA NEFINANSĒTO IESTĀŽU 
TRANSFERTI

6492

17.2.0.0 Pašvaldību budžetos saņemtie 
transferti no valsts budžeta daļēji 
finansētām atvasinātām publiskām 
personām un no budžeta nefinansē-
tām iestādēm

6492

17.2.0.0 Pašvaldību budžetos saņemtie 
transferti no valsts budžeta daļēji 
finansētām atvasinātām publiskām 
personām un no budžeta nefinansē-
tām iestādēm

6492

17.2.0.0. Pašvaldību budžetos saņemtie transferti 
no valsts budžeta daļēji finansētām 
atvasinātām publiskām personām un no 
budžeta nefinansētām iestādēm

6492

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 4281202
18.6.0.0 Pašvaldību budžetā saņemtie 

transferti no valsts budžeta
4281202

18.6.2.0 Pašvaldību budžetā saņemtie 
valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim                                                                                                                                  

1639644

18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta transferti noteiktam mērķim

39160

18.6.2.0.1    Pamata, visp. izgl.funkc. nodrošināšanai 
no VB transferta noteiktam mērķim

408573

18.6.2.0.2    Interešu izgl.funkc. nodrošināšanai no 
VB transferta noteiktam mērķim

24293

18.6.2.0.3    Spec. izgl.funkc. nodrošināšanai no VB 
transferta noteiktam mērķim

606816

18.6.2.0.4    Bērnu no 5 gad. izgl.funkc. nodrošināša-
nai no VB transferta noteiktam mērķim

84869

18.6.2.0.8
transferti pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

331589

18.6.2.0.9    Pašvaldību budžetā saņemtie pārējie 144344

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā no VB iestādēm 
saņemtie transferti ES politikas 
instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

1317598

18.6.3.0. Pašvaldību budžetā no VB iestādēm sa-
ņemtie transferti ES politikas instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansētajiem projektiem (pasākumiem)

1317598

18.6.4.0 Pašvaldību budžetā saņemtā dotāci-
ja no pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas fonda

1323960

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

1323960

19.0.0.0 PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI

531882

19.2.0.0 Pašvaldību saņemtie transferti no 
citām pašvaldībām

531882

19.2.0.0 Pašvaldību saņemtie transferti no 
citām pašvaldībām

531882

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām

531882

  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 435680
21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 435680

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi

429628

21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 56556
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 42716
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpo-

jumiem
13840

21.3.7.0 Ieņēmumi par dokumentu izsnieg-
šanu un kancelejas pakalpojumiem

10

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakal-
pojumiem

10

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 16657
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 8435

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma izno-
māšanas

310

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 7300
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 612

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumiem

356405

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs

4000

21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām un 
sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 
pakalpojumiem

95

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 62500
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem
260000

21.3.9.4.1    Ieņēmumi par īri un apsaimniekoša-
nas izdevumiem

4450

21.3.9.4.2    Ieņēmumi par komunālajiem pakal-
pojumiem

500

21.3.9.4.4    Ieņēmumi par īri 100
21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 5300
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpoju-

miem
19460

21.4.0.0 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasifi-
cētie budžeta iestāžu ieņēmumi 
par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

6052

21.4.9.0 Citi iepriekš neklasificētie pašu 
ieņēmumi

6052

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 
ieņēmumi                                                                                                                                        

6052

 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 

9126501

01.000   Vispārējie valdības dienesti 888197
03.000   Sabiedriskā kārtība un drošība 205520
04.000   Ekonomiskā darbība 1526654
05.000   Vides aizsardzība 12200
06.000   Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
1612152

07.000   Veselība 14850
08.000   Atpūta, kultūra un reliģija 600862
09.000  Izglītība 3346968
10.000   Sociālā aizsardzība 919098
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 

9126501

1000 ATLĪDZĪBA 4531237
1100 Atalgojums 3547662
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināša-

nas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas                                                                                              

983575

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 2894020
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 45404
2200 Pakalpojumi 2007989
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000

756967

2400 Grāmatas un žurnāli 5700
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 77960

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS 16421
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem izņemot 
lauksaimniecības ražošanu

16421

4000 PROCENTU IZDEVUMI 1157
4300 Pārējie procentu maksājumi 1157

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA 1150414
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1000
5200 Pamatlīdzekļi 1149414

6000 SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJU-
MI UN KOMPENSĀCIJAS

225417

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 192290
6300 Sociālie pabalsti natūrā 9627
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
23500

7000 TRANSFERTI, UZTURĒŠANAS 
IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU 
RESURSU MAKSĀJUMI, STARP-
TAUTISKĀ SADARBĪBA

307835

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevu-
mu transferti

307835

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) –491670
  FINANSĒŠANA: 491670
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) –182092
F210100 +Naudas līdzekļu atlikums kasē uz gada 

sākumu PB
80

  Atlikums uz perioda beigām 182172
F220      1328672
F220100 +Pieprasījuma noguldījumu atlikums uz 

gada sākumu PB
1328672

F420    PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI –654910
F421 –Pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases –654910

Pielikums Nr. 1 
Amatas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2

2021. gada budžets 
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Amatas un Drabešu pagastu ceļu saraksts
Ceļa nosaukums Ceļa 

Nr.
Attālums

(km)
Garums 

(km) Segums
Ceļa uztu-

rēšanas 
klase

No Līdz
Siliņi–Pieņi 2-1 0 2,579 2,579 Grants D
Tīreļi–Amata 2-2 0 4,843 4,843 Grants D

2-29 0 0,224 0,224 Grants D

Āraišu baznīca–
Dzērves 2-40 0 0,075 0,075 Melnais 

segums D
0,075 3,150 3,075 Grants D

Āraišu baznīca–Vēj-
dzir navas– Strautmaļi 2-50 0 1,33 1,33 Grants D
Dāvas–Ķāķi 2-6 0 1,458 1,458 Grants D
Cēsu ceļš–Dzintariņi–
Meijermuiža 2-44 0 0,861 0,891 Grants D
Ērgļu ceļš–Līvānietes 2-8 0 0,76 0,76 Grants D
Cēsu ceļš–Gravas– 2-9 0 1,304 1.304 Grants D
Rīgas ceļš–Veišāri–
Cēsu ceļš 2-10 0 1,486 1,496 Grants D
Vidzemes šoseja–
Lazdiņi–Poliešas– 
Rāmuļu rob.

2-11 0 2,911 2,911 Grants D

Puškina krustojums– 
Celmiņi 2-13 0 2,431 2,431 Melnais 

segums D
Drabeši–Pumpuri 2-83 0 0,69 0,69 Grants D
Amatas skola–
Gribuļi–Lielmārči 2-18 0 4,0 4,0 Grants D

Ziediņi–Doles 2-6 0 3,6 3,6 Grants D
2-20 0 2,8 2,8 Grants D

2-22 0 0,242 0,242 Melnais 
segums D

0,242 1,202 0,96 Grants D
Mežavoti–Olnieki–
Makstnieki 2-23 0 4,051 4,051 Grants D

2-24 0 2,1 2,1 Grants D
Rencēni–Gateris 2-25 0 0,186 0,186 Grants D
Rencēni–Zāģeri–Sīļi– 
Tālās Doles 2-26 0 8,46 8,46 Grants D
Spāre–Zaķu salas 2-27 0 1,041 1,041 Grants D
Āraišu baznīca– 2-30 0 0,99 0,99 Grants D

2-31 0 1,194 1,194 Grants D
2-32 0 1,428 1,428 Grants D

Cēsu ceļš–Izgāztuve 2-33 0 1,027 1,027 Grants D
Cēsu ceļš–Muižnieki–
Eglāji 2-34 0 1,28 1,28 Melnais 

segums D
Cēsu ceļš–Rauduvītes 2-35 0 0,823 0,823 Grants D
Drabeši–
gar Papardēm 2-37 0 0,811 0,811 Grants D
Drabeši–Vējdzirnavas 2-37 0 1,164 1,164 Grants D

2-57 0 3,06 3,06 Grants D

Lazdukalns–Upītes 2-40 0 0,876 0,876 Grants D
2-41 0 1,671 1,671 Grants D
2-42 0 0,723 0,723 Grants D

Ozolkalni–Jaunzemes 2-43 0 0,614 0,614 Grants D

Meijermuiža 2-44 0 0,861 0,861 Grants D
Vidzemes šoseja–
Vēķi–Ruki 2-45 0 2,545 2,545 Grants D

Strēlnieki 2-46 0 0,766 0,766 Grants D

Rāceņi 2-47 0 1,973 1,973 Grants D

2-48 0 0,612 0,612 Melnais 
segums D

Vecais ceļš gar 
Zīpariem 2-49 0 1,068 1,068 Melnais 

segums D
Vecā šoseja gar Smilšu 
krogu 2-50 0 0,84 0,84 Melnais 

segums D
2-51 0 3,435 3,435 Grants D

Reinas–Luksti 2-55 0 1,363 1,363 Grants D
2-56 0 0,371 0,371 Grants D

Sviestiņi–Tiltiņi 2-57 0 0,51 0,51 Grants D
Velmeri–Ruķeļi 2-28 0 3,438 3,438 Grants D

Ceļa nosaukums Ceļa 
Nr.

Attālums
(km)

Garums 
(km) Segums

Ceļa uztu-
rēšanas 

klase

saulīšu krustojums 2-60 0 2,554 2,554 Grants D
2-61 0 1,431 1,431 Grants D

Drabeši–Ezerlejas 2-62 0 0,26 0,26 Grants D
Drabeši–Lāčkalni 2-37 0 0,816 0,816 Grants D
Dzērvju ceļš–Pūces 2-64 0 0,573 0,573 Grants D
Ērgļu ceļš–Silnieki 2-65 0 1,09 1,9 Grants D

2-66 0 0,363 0,363 Grants D
2-67 0 0,942 0,942 Grants D
2-68 0 0,628 0,628 Grants D
2-69 0 1,0 1,0 Grants D

Lielkājas–Rakši 2-70 0 1,18 1,18 Grants D
Līvi–Jaunzemes 2-71 0 0,96 0,96 Grants D
Meijermuižas ceļš– 2-83 0 1,015 1,015 Grants D
Rakši –Zariņi 2-73 0 0,263 0,263 Grants D

Rāmuļu robeža 2-84 0 1,0 1,0 Grants D

Ērgļu ceļš–Ruki 2-85 0 1,652 1,652 Melnais 
segums D

2-74 0 0,45 0,45 Grants D
Skolas ceļš gar 
Dzirnekļiem

2-106,
2-75 0 0,478 0,478 Grants D

Pētera iela–Vāļi–Rakši 2-12 0 2,25 2,25 Melnais 
segums C

2,25 3,13 0,88 Grants C
Vidzemes šoseja–
Vizuļi 2-70 0 1,0 1,0 Grants D
Zīpari–Pērles 2-78 0 0,95 0,95 Grants D
Zīpari–Vanagi 2-79 0 0,8 0,8 Grants D
Olupi– Siltumnīcas– 2-80 0 0,866 0,866 Grants D
Līgatnes ceļš–
Ķūķu krāces 2-82 0 0,648 0,648 Grants D
Gar bērnudārzu 
Ģikšos 2-83 0 0,305 0,305 Melnais 

segums D

Ģikši–Gundegas 2-22 0 1,0 1,0 Melnais 
segums D

Nītaures ceļš– 2-59 0 2,50 2,50 Grants D

Nītaures pagasta autoceļu saraksts
Ceļa nosaukums Ceļa 

Nr.
Attālums

(km)
Garums 

(km) Segums
Ceļa uztu-

rēšanas 
klase

No Līdz
Nītaure–Pakauši 3-1 0 7,31 7,31 Grants D
Vecais Nītaures ceļš 3-2 0 6,222 6,222 Grants D

3-3 0 4,155 4.155 Grants D
Silmices–Stūtes 3-4 0 4,795 4,795 Grants D
Silmices–Jaungaidas 3-5 0 7,115 7,115 Grants D

3-6 0 1,214 1,214 Grants D
Zemītes–Smilškalni 3-7 0 2,439 2,439 Grants D
Vārnas–Zemgaļi 3-8 0 1,666 1,666 Grants D
Lušēni–Lejas Tīkāni 3-9 0 0,612 0,612 Grants D
Zuši–Jātnieki 3-10 0 1,75 1,75 Grants D
Ķikuti–Vēverkalns 3-11 0 4,396 4,396 Grants D
Cirīši–Gužēni 3-12 0 2,536 2,536 Grants D
Olupi–Jaunzosuļi 3-13 0 0,709 0,709 Grants D
Zuši–Merķeļi 3-14 0 3,933 3,933 Grants D
Vieļavas–Sveikuļi 3-15 0 2,496 2,496 Grants D
Merķeļi–Sidrabiņi 3-16 0 3,85 3,85 Grants D

3-17 0 3,345 3,345 Grants D
Mazjaunzemi–
Inģistēni

3-18 0 6,225 6,225 Grants D

3-19 0 0,365 0,365 Melnais 
segums

D

0,365 2,315 1,95 Grants D
Sarkaņi–Ķavari 3-20 0 3,491 3,491 Grants D
Viļums–Slīpe 3-21 0 4,228 4,228 Grants D
Elkmūži–Cimeres 3-22 0 3,491 3,491 Grants D
Cimeres–Viļuma ceļš 3-23 0 1,078 1,078 Grants D
Viļumupe–Sērbiņi 3-24 0 2,317 2,317 Grants D

Pielikums Nr. 1 Amatas novada domes  2021. gada 27. janvāra sēdes lēmumam (protokols Nr. 2, 3.§)
Amatas novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases 2021. gadā
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Ceļa nosaukums Ceļa 
Nr.

Attālums
(km)

Garums 
(km) Segums

Ceļa uztu-
rēšanas 

klase

Pūpoliņi
3-25 0 2,16 2,16 Grants D

Mergupe–Ķīvītes 3-26 0 1,216 1,216 Grants D
Viksalas–Sili 3-27 0 0,911 0,911 Grants D
Pļavsēļi–Caunītes 3-28 0 3,909 3,909 Grants D
Vīksniņas–Lībieši 3-29 0 2,718 2,718 Grants D

3-30 0 1,65 1,65 Grants D
3-31 0 0,985 0,985 Grants D

Pienotava–Līcīši 3-32 0 0,091 0,091 Melnais 
segums

D

0,091 0,603 0,512 Grants D
Siši–Ķēči 3-33 0 5,130 5,130 Grants D

Skujenes pagasta autoceļu saraksts
Ceļa nosaukums Ceļa 

Nr.
Attālums

(km)
Garums

(km) Segums
Ceļa uz-

turēšanas 
klase

No Līdz
Sērmūkši–Sveiļi 4-1 0 4,476 4,476 Grants D
Sērmūkši–Parīzes

4-2 0 0,359 0,359 Melnais 
segums D

0,359 2,241 1,882 Grants D
Uzkauši–Doles 4-3 0 5,079 5,079 Grants D

Liepiņas 4-9 0 1,875 1,875 Grants D
Sīļubirzes–Plāņi 4-7 0 3,826 3,826 Grants D

4-11 0 2,21 2,21 Grants D
Arodi–Anckiņas 4-12 0 2,667 2,667 Grants D
Anckiņas–Saulgrieži 4-13 0 1,491 1,491 Grants D
Vecskujene–Orķi 4-14 0 3,133 3,133 Grants D

4-15 0 5,017 5,017 Grants D
Amatas–Spinduļi 4-16 0 3,516 3,516 Grants D
Pērkoņi–Zvannieki 4-17 0 2,692 2,692 Grants D

4-18 0 2,991 2,991 Grants D
Amatas–Grantiņi 4-19 0 2,693 2,693 Grants D
Druviņas–Strautmaļi 4-26 0 0,577 0,577 Melnais 

segums D
4-27 0 1,422 1,422 Grants D

Pie Misaiņiem 4-28 0 0,37 0,37 Grants D
4-29 0 0,325 0,325 Grants D

Uz Upciemu 4-30 0 1,401 1,401 Grants D
Uz Lejēniem 4-31 0 0,385 0,385 Grants D
Pie Grantskalniem 4-34 0 0,162 0,162 Grants D
Sērmūkši–Druvas 4-36 0 1,224 1,224 Grants D
Gar Tautas namu 4-37 0 0,136 0,136 Melnais 

segums C
Dravnieki–Druvas 4-38 0 0,963 0,963 Grants D
Pie Aleksandrām 4-39 0 0,632 0,632 Grants D
Daktas–Zvaguļi 4-40 0 0,23 0,23 Grants D
Sīļi–Robežkalns 4-4 0 3,028 3,028 Grants D
Sērmūkši–Anckiņas 4-5 0 6,739 6,739 Grants D
Jāņkalns–Pērkoņi 4-6 0 11,628 11,628 Grants D

4-8
0 2,599 2,599 Grants D

2,599 3,123 0,524 Melnais 
segums D

Skujene–Amatas
4-10 0 0,430 0,430 Melnais 

segums D
0,430 4,999 4,569 Grants D

Doles –Pienes 4-20 0 3,301 3,301 Grants D
4-21 0 0,731 0,731 Grants D

Pie Strautmaļiem 4-32 0 0,105 0,105 Melnais 
segums D

Uz Māļu torni 4-42 0 0,460 0,460 Grants D
Strauti–NAI 4-43 0 0,540 0,540 Grants D

Zaubes pagasta autoceļu saraksts
Ceļa nosaukums Ceļa 

Nr.
Attālums

(km)
Garums 

(km) Segums
Ceļa uz-

turēšanas 
klase

No Līdz
5-3 0,0 6,514 6,514 Grants D

Zaube–Galiņi 5-7 0,0 7,209 7,209 Grants D
Griķīši–Jaundzintari 5-12 0,0 3,624 Grants D

Zemgaļi–Lāčplēši–
Tālkājas 5-1 0,0 0,689 Melnais 

segums D
0,689 4,553 Grants D

Ceļa nosaukums Ceļa 
Nr.

Attālums
(km)

Garums 
(km) Segums

Ceļa uz-
turēšanas 

klase
Aizupji–Pēterkalni 5-2 0,0 2,960 Grants D
Dzidras–Pauļi 5-4 0,0 4,946 Grants D

5-6 0,00 3,756 Grants D
5-8 0,000 1.378 Grants D

Zaube–Jaungalžēni 5-9 0,000 0,450 Melnais 
segums D

0,450 5,79 Grants D
Annas–Ozoliņi (Sku-
jenes pag. Zvannieki) 5-10 0,000 3,640 Grants D
Annas–Dzīpurkalns–
Nīgales ar nobrauktuvi 5-11 0,000 7,184

1,020
Grants
grants D

Pauļi–Pīvas 5-13 0,000 1,750 Grants D

(Skolas iela) 5-14 0,000 0,504 Melnais 
segums C

Skudras–Lakstīgalu 
iela 5-15 0,000 1,172 Grants D
Eglītes–Jaunpils iela– 
Sudrabiņi 5-16 0,000 0,4000 Melnais 

segums D
Jaundzintari–Gūtiņi 5-17 0,000 3,931 Grants D
Ancīši–Parks 5-21 0,000 0,247 Grants D
Niedras–Zīles 5-22 0,000 0,304 Grants D

5-23 0,000 0,571 Grants D
5-25 0,000 2,756 Grants D

Annas–Spinduļi 5-30 0,000 0,968 Grants D
0,968 1,982 Grants D

Tiltiņi–Jauninķēni 5-38 0,000 1,425 Grants D
1,425 2,723 Grants D

Torņkalns 5-58 0,000 0,041 Melnais 
segums D

0,041 0,224 Grants D
5-59 0,000 0,207 Grants D

Nītaure–Lapaiņi–
Nītaure 5-60 0,000 0,132 Grants D

Plunķi–Rudeņi 5-5 0,000 0,936 Grants D
0,936 2,372 Grants D

5-18 0,000 0,712 Grants D

Vecmiķelēni– 
J-Miķelēni

5-19 0,000 1,551 Grants D

5-20 0,000 1,508 Grants D
5-24 0,000 0,704 Grants D

Ennēni–Pliskavas 5-26 0,000 0,705 Grants D
Marlejas–Lībieši 5-27 0,000 0,792 Grants D

5-28 0,000 3,117 Grants D
Jātnieki–Voldemāri 5-29 0,000 0,526 Grants D

5-31 0,000 0,952 Grants D
Rozītes–Oši 5-32 0,000 0,203 Grants D
Gobasgravas–
Upmaļi–Gravas 5-33 0,000 1,849 Grants D
Atpūtas–Ķevi 5-34 0,000 0,534 Grants D

(Rijiņas) 5-36 0,000 1,253 Grants D
Ragaiņi–Rožkalni 5-37 0,000 0,947 Grants D
Puntūži–Dambīši 5-39 0,000 1,142 Grants D
Lavīzītes–Garenes 5-40 0,000 0,836 Grants D
Muižnieki–Priedes 5-41 0,000 0,939 Grants D
Silauzēni–Aizpurieši 5-42 0,000 0,629 Grants D
Dzintari–Viduskapi 5-43 0,000 0,160 Grants D
Aizupji–Durjēni 5-44 0,000 0,705 Grants D
Nemnaudu dzirnavas 5-45 0,000 1,061 Grants D

5-46 0,000 0,585 Grants D
Nemnaudu dzirnavas–
Salzemnieki 5-47 0,000 0,809 Grants D
Lejas Andricēni– 5-48 0,000 0,602 Grants D

Andricēni 5-49 0,000 0,916 Grants D
5-50 0,000 1,941 Grants D

Celmiņi–Vecupītes 5-51 0,000 0,707 Grants D
Griķi–Dēlīši 5-52 0,000 2,617 Grants D
Ošupi–Ziediņi 5-53 0,000 1,431 Grants D

5-54 0,000 0,832 Grants D
Ķeipūnas–Dambakalns 5-55 0,000 1,383 Grants D
Tītēni–Dzirnavkalns 5-56 0,000 0,465 Grants D
Raķetes–Ceplīši 5-57 0,000 1,039 Grants D
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Elita Zvaigzne, 
projekta koordinatore Nītaures 
vidusskolā 

Šajā mācību gadā mūsu sko-
la ir uzsākusi dalību nu jau ce-
turtajā Eiropas projektā, kura 
nosaukums ir ‘’Dejas pār mu-
zikāliem tiltiem’’. Šis projekts 
ir turpinājums mūsu iepriekš 
veiksmīgi pabeigtajam projek-
tam ‘’Nojaucot sienas’’. Nedaudz 
ir mainījušās dalībvalstis. Šoreiz 
projektu vada skola no Valen-
sijas Spānijā, bet dalībnieki no 
Latvijas, Portugāles, Itālijas un 
Turcijas esam jau labi draugi 
kopš iepriekšējā projekta.

Projekts ir piesaistījis 
29  064  EUR Eiropas finansēju-
mu. 

Projekta mērķi ir:

dažādām kultūrām un tradīci-
jām;

pieņemšanu, iekļaušanu, integ-
rāciju;

prasmes un iepazīties tuvāk ar 
Eiropas valodām;

-
nātnēs;

skolu pamešanu un mācību pār-
traukšanu.

Projekta laikā (2020. g. sep-
tembris–2022. g. septembris) 
ir izplānotas aktivitātes katrā 
no dalībvalstīm. Mēs izspēlē-
sim muzikālos tiltus Portugālē, 

Agnese Caunīte-Bērziņa, 
skolotāja, projekta vadītāja

2020. gadā tika īstenots Meža 
attīstības fonda administrētais 
AS „Latvijas Valsts meži” dāvi-
nājumu (ziedojumu) projekts 

Skujenes pamatskolā”, kas dod 
iespēju skolēniem un plašākai 
sabiedrībai iepazīt Latvijas po-
pulārākas koku sugas.

informācija dod iespēju papil-
dināt un nostiprinās zināša-
nas par Latvijā augošām koku 
sugām, pēc plāna orientēties 
dabā, būt fiziski aktīviem un 
izmantot tehnoloģiju iespējas 
mācību procesā, pildot dažādus 
uzdevumus par kokiem – to pa-
zīmēm un pielietojumu. 

Projekta realizācija iespēja-
ma skolas 5 ha esošajā teritorijā, 

Maira Prikule, 
Nītaures bibliotēkas vadītāja

Lasīju, ka pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem pieaugu-
šajiem dienā būtu ieteicams nostaigāt 10 tūkstošus soļu, bērniem 
no 12 līdz 15 tūkstošus. Man ir mūsdienīgs pulkstenis, kas  skaita 
soļus. Fanfaras vai tām līdzīgu skaņu dzirdu gandrīz katru dienu, jo 
tās ziņo, ka 10 tūkstoši sasniegti. Mazmeitiņa, 2. klases skolniece,  
brīnās, kā tas iespējams. Nav mūsdienās bērniem jātīra sniegs ap 
māju, nav jānes malka, ūdens. Šogad gan sniegs jātīra diezgan bieži. 
Tomēr pārāk ilgi pavadām laiku telpās, pie datoriem, televizoriem, 
telefoniem.

Pavēroju, kā pēdējo gadu fenomenu – ilgstošu sniegu – izmanto 
Nītaurē.  Cītīgas nūjotājas arī ziemā ir Nītaures seniores. Uz ceļiem 
un celiņiem, ar nūjām vai bez tām, ik dienu var sastapt Skaidrīti, 

-
poto trasīti bieži izmato Ruta un Dace, slēpo arī Anta, sava trasīte 
ir arī man. Dace, kas krāj spēkus pēc izslimotās vīrusslimības, saka:  
“Slēpoju visu mūžu, vismaz no četru vai piecu gadu vecuma. Svaigs 
gaiss, kustības”. Šad tad var redzēt arī skrējējus – ģimenīti no “Ozo-
liem”. Liels prieks bija redzēt rosību uz centra dīķa, kad tika gata-

tētiem Intu, Ediju cītīgi darbojās arī jaunā paaudze. Rosība mazliet 
apklususi, jo laika apstākļi kļuva nepiemērotāki – daudz sniga, kļu-
va siltāks, uz ledus parādījās ūdens. Ja aukstums turēsies, varbūt 
sasparosies ledus cienītāji. Ziemas priekus cītīgi izbauda Nītaures 

izpaliekot 15 līkumiem, kam jābūt modernā bobsleja trasē. Toties 
šajā var traukties lejup ne tikai ar ragaviņām, bet arī uz “dibeniem” 
un plēvēm!

Šķiet, ka šoku piedzīvo meža zvēriņi, jo sniega pēdējos gados tik 
ilgi un tik daudz nav bijis. Ja godīgi jāsaka, tad meža zvēriņu pē-

iebrauktajās slēpotāju un sniega mocīšu trasēs, bet pat līdz mājas 
durvīm. Arī gaišā dienas laikā.

Sveicieni Pasaules sniega dienā!  Lai mums visiem veselība! Ak-
tīvi izman tosim šī gada bagātību – sniegu!

Ziemas prieki Nītaurē

Erasmus+ projekts “Dance across Musical Bridges” 
Nītaures vidusskolā

Projekts Skujenes pamatskolā 
Latvijas koku sugu iepazīšanai

mums ir nedaudz depresīvs, jo 
visās dalībvalstīs ir līdzīga situā-
cija. Tomēr mēs turpinām dar-
boties attālināti, nepārtraukti 
komunicējot savā starpā gan 
WhatsApp, gan organizējot 
tiešsaistes tikšanās.

Pirmajā pusgadā iepazinā-
mies ar dalībvalstīm. Skolēni 
veidoja PowerPoint prezentā-
cijas, meklēja informāciju, vei-
doja plakātus. Tapa arī projekta 
stūrītis. Esam darinājuši projek-
ta logo un talismana variantus, 
kurus ievietojām e-twinning 
Twinspace mājaslapā, lai pieda-
lītos konkursā par piemērotāko 
logo un talismanu.

Projekta darbs turpinās, un 
mēs visi ļoti ceram uz situācijas 
uzlabošanos, lai cits citu varētu 
satikt un piedzīvot projekta ak-
tivitātes klātienē. 

kurā ir daudzas stādītas un da-
biski ieaugušas koku sugas, aug-
ļu dārzs, kā arī 1,2 ha dabiska 
meža. Takā pa vienam eksem-
plāram ir “izceltas” 30 Latvijā 
augošo koku sugas, no jauna 
iestādot astoņas. Informāciju 
un uzdevumus viedierīcē par 
katru izcelto sugu var iegūt, iz-
mantojot QR kodu.

izdejosim muzikālos tiltus Lat-
vijā, izdziedāsim muzikālos til-
tus Itālijā, izstaigāsim pasaules 
mantojumu Valensijā un pre-
zentēsim projekta rezultātus, kā 
arī piedalīsimies jauniešu festi-
vālā Turcijā.

Mūsu projekta aktivitātes un 
mobilitātes tika izplānotas, jau 
rakstot šo projektu. Tad neviens 
pat nevarēja iedomāties par 
Covid-19 pandēmiju kā šķērs-
li īstenot mūsu kopīgo darbu.
Pašlaik skats uz projekta norisi 

Pulciņa “Daba un tehnoloģijas” skolēnu praktiskā nodarbība Skujenes pamatskolas Kokziņa takā. 
Foto: Agnese Caunīte-Bērziņa
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Ieva Dreibante,
Amatas novada pašvaldības  projekta koordinatore

Igaunijas–Latvijas pārrobežu projektos “Zaļais 
dzelzceļš” un “Dārza pērles” nesen veiktie lab-
iekārtojumi bijušajā dzelzceļa maršrutā Melturi–
Gulbene un Spāres muižas Rakstnieku parkā paver 
lieliskas iespējas mūsu pašu iedzīvotājiem un vie-
siem arī ziemā izkustēties un baudīt skaistas aina-
vas.

Sniegotajās dienās Spāres muižas Rakstnie-
ku parka rašanās stāstu iespējams iepazīt, esot uz  
slēpēm. Sporta skolotājs Aigars Skrastiņš Spārē iz-
veidojis divas aptuveni kilometru garas slēpošanas 
trases. Pirmā ved caur Rakstnieku parku, apmetot 
loku gar līdzās esošo pļavu. Šeit var slēpot gan slīd-

-
sumā caur balti sasnigušo mežu pa mazo taku var 
izslēpot gandrīz pusotra kilometra garumā. 

Arī  projektā sakoptā “Zaļā dzelzceļa” taka, kas 
aizsākas pie Melturu dzelzceļ stacijas, piemērota ne 
tikai vasaras pārgājieniem un velo izbraukumiem, 

bet lieliski noder arī ziemā, lai uzturētu možu garu un 

kā slēpošanas ceļu. Sakārtotā infrastruktūra dod pie-
nesumu arī vietējai uzņēmējdarbībai. “Dod ķepu” pa 
“Zaļā dzelzceļa” maršrutu vienā posmā piedāvā piedzī-
vot ziemu, izbraucienos kamanās ar Sibīrijas haskiju 
pajūgu, kas sniegotajās nedēļas nogalēs ir ļoti piepra-
sīti. 

 Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste 

Amatas novads izceļas ar  
plašo dabas taku piedāvājumu 
un dažādu aktivitāšu iespējām 
arī ziemas periodā, atliek tikai 
pildīt termosu ar siltu dzērienu 
un izvēlēties, kurp doties!  
Daži ieteikumi, kur piedzīvot 

ziemīgus mirkļus Amatas 
novadā brīvā dabā

1. Cecīļu dabas taka Ieri-
ķos. Ir iespēja izvēlēties dažāda 
garuma maršrutus. Visi maršru-
ti piedāvā ainaviskus pārsteigu-
mus. Takā darbojās arī gaismas 
parks (obligāta ir iepriekšēja 
pieteikšanās).  

2. Ieriķu dzirnavu dabas 
taka.
marta mēnesim darbojās gais-
mas parks! Gaismas vakaros 
valda pasakaina noskaņa.

3. Zvārtes iezis.  Zvārtes ie-
zis ir viens no gleznainākajiem 
devona smilšakmens iežu atse-
gumiem ne tikai Gaujas Nacio-
nālajā parkā, bet arī Latvijā. Tas 
noteikti ir jāredz! Informācijas 
centrs savus pakalpojumus eso-
šajā situācijā nepiedāvā, taču 
Zvārtes ieža plašajās pļavās zie-
mas priekus var baudīt katrs! 

4. Amatas taka. Smilšak-
mens un dolomīta atsegumi, 
ainavas, kas aizrauj elpu. Var 
dodies piedzīvojumā, meklējot 
43 geokešinga slēpņus, kuri iz-
vietoti Amatas takā.

5. Āraišu ezerpils Arheolo-
ģiskais parks. Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskais parks apmeklē-
tājiem ir atvērts, taču slēgts ap-
meklētāju centrs ar ekspozīciju. 
Par iespēju nedaudz sasildīties 
nebūs jāuztraucas, jo parkā ir 
pieejams automāts ar karstiem, 
gardiem dzērieniem.

6. Meža ežu taka (no Ārai-
šiem pāri Cēsu šosejai, blakus 
karjerām ). Maza un jauka taka. 
Tajā uzzināsi informāciju par 
Latvijas dabās sastopamajiem 
putniem.

7. Amatas novada “Zaļā 
dzelzceļa” maršruts (www.
amata.lv/zalais-cels-ieriki-gul-
bene/). Maršrutā valda pilnīgs 
miers vairāku kilometru garu-

skrienot, slēpojot, braucot suņu 
vilktās kamanās vai varbūt zir-
gam mugurā?

8. Līgatnes upes taka (Nī-
taures pag.), Latvijas Valsts me-
žu veidota taka. Taka pa skaistu 
mežu gar straujo Līgatnes upi. 
Takā izvietoti dažādi tiltiņi un 
valda īsta meža atmosfēra.

9. Spāres muižas Rakstnie-
ku parks un taka. Rakstnieku 
parkā aug rakstnieku stādītie 
kociņi – dažnedažādas šķirnes. 
Iepazīsti kokus un dzejniekus 
un tad dodies uz turpat esošo 
taku. Spāres Rakstnieku par-
kā ir ierīkota slēpošanas trase, 
distances garums ~ 1 km. Dros-
mīgākie uz slēpēm var mēģināt 
veikt arī meža taku! Meža takas 
garums ~1,44 km.

10. Ozolkalns un Žagar-
kalns -
renalīna deva – ātrums, līkloči 
un lēcieni. Pieejamas trasītes 
iesācējiem, inventāra noma un 
instruktori. Dodoties uz kalnu, 
reģistrācija obligāta.

11. Briežu dārzs “Annas 
dzirnavas”. Vērot šos skaistos 
dzīvniekus ir ļoti aizraujoši – 
iespaidīgie ragi, izveicība un lie-
lie, spēcīgie augumi. Ir iespēja 
šos skaistuļus gan pabarot, gan 
kopā nofotografēties.

12. Piedzīvojums ar haski-
jiem. Piedzīvojums tik tiešām 
garantēts, kopā skrienot vai 
braucot haskiju vilktās kama-

nās.
13. Rakši ZOO. „Rakšu” 

brīvdabas ZOO var redzēt vai-
rāk nekā 100 dzīvniekus – ka-
mieļus, lamas, alpakas, Valē 
melnkakla kazas, Valē meln-
deguna aitas, Poitou ēzeļus un 
trusīšu ģimenes. Vieta atpūtai 
ģimenēm un bērniem.

14. Andrēnkalni. Aktīvās 
atpū tas iespējas ārpus pilsētas 
burz mas. Inventāra noma nav 
pie ejama, taču sniegoti kalni 
garan tēti!

15. Elkas kalns. Elkas kalns 
ir zināms kā tūrisma galamēr-
ķis, no kura savu tecējumu sāk 
Gauja. No Elkas kalna virsotnes 

kalnu un tālākajiem Amatas 
ielejas mežiem. Viena no ai-
naviskākajām vietām Amatas 
novadā. Elkas kalnā ir iespēja 
izstaigāt pastaigu taku. Lieliska 
vieta, kuru iepazīt, pārvietojo-
ties uz distanču slēpēm.  Inven-
tāra noma nav pieejama, taču, 
sazinoties ar saimnieci, iespē-
jams, var piemeklēt atbilstošu 
inventāru. Elkas kalnā atrodas 
Strūves ģeodēziskā loka Nr. 5 
punkts.

16. Izjādes ar zirgiem Zau-

Kur piedzīvot ziemīgus mirkļus 
Amatas novadā brīvā dabā? 

bē. Izjādes ar zirgu vai brau-
ciens kamanās pa sniegotajām, 
skaistajām pļavām. Tas būs ne-
aizmirstams ziemas piedzīvo-
jums. 

17. Zaubes kultūrvēsturis-
kā taka. Pastaigu taka gar Augš-
ezeru un Lejasezeru, viduslaiku 
pils mūra fragmentu un Zaubes 
dižozolu. Pirms un pēc pastai-

gas noteikti iegriezies veikalā 
”Skorpions” pēc kafijas un sil-
tām uzkodām. Zaubes veikals 
tūristiem kļūst ļoti draudzīgs ar 
lielisku piedāvājumu izsalkuma 
remdēšanai.

Plašāk ar objektiem un kon-
taktinformāciju ir iespēja iepa-
zīties www.amata.lv vai objek-
tu tīmekļa vietnēs.

-
ālākajai informācijai par iespē-
jām konkrētajos objektos, ņe-
mot vērā valstī esošo situāciju!

-
tus un takas, nepieciešams lie-
tot mutes un deguna aizsegu, ja 
teritorijā atrodas liels skaits cil-
vēku. Aicinām sekot līdzi dabas 
objektos un takās izvietotajām 
norādēm un informācijai par 
drošu došanos dabā, kustības 
virzienu un citiem nosacīju-
miem Covid-19 ierobežošanai.

-
tumus izmet tiem paredzētājos 
atkritumu konteineros vai ņem 
sev līdzi! 

Piedzīvot ziemu!

Distanču slēpošana ainaviskajā Elkas kalnā. Foto no personīgā arhīva.

Zaubes zirgu saimniece Sarmīte iepazīstina arī ar saviem mājas mīluļiem. 
Foto: Unda Paula Lauberga

Slēpošanas trase Spāres muižas Rakstnieku parkā. 
Foto: Ieva Dreibante

Dodkepu.lv ģimene. Foto: Una Taal Medvide
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Dārta Ansone, 
Amatas novada pašvaldības 
tūrisma speciāliste

Virtuālā tūre Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskajā parkā 

Lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc ceļojumiem 
un jauniem piedzīvojumiem, 
Enter Gauja tagad piedāvā tieš-
raides virtuālās ekskursijas, lai 
ikviens varētu izpētīt jaunas 
vietas, kā arī apmierināt savu 
iekšējo pētnieku, neizejot no 
mājas.

7. februārī bija iespēja dodies 
virtuālā ekskursijā pa Āraišu 
ezerpili un uzzināt vairāk par 
Eiropā unikālu vietu – seno 
latgaļu apmetni uz salas. Eks-
kursijas laikā bija iespēja tērzēt 
ar parka gidu reāllaikā, uzdot 
jautājumus pēc ekskursijas un 
saņemt vērtīgas atbildes. Eks-
kursija norsinājās angļu valodā, 
ieraksta ilgums bija 27 minūtes. 
Tā bija paredzēta ārvalstu tūris-
tu piesaistei. 

Tiešraidē ekskursijai bija pie-
slēgušies ļaudis gan no Latvijas, 
gan Igaunijas, Somijas, Portu-

Taiga Krūmiņa, 
Amatas kultūras centra 
pasākumu organizatore

Jaunais gads sācies nelabvēlī-
gi kultūras namiem, apturot to 
darbību – gan pasākumu rīko-
šanas iespējas, gan pašdarbības 
kolektīvu darbu. Un atkal ir jā-
atceļ plānotie pasākumi, kon-
certi, skates, un, kā nu redzam, 
arī Lieldienas svinēsim katrs sa-
vās mājās. 

un kā varēs atsākties darbs kul-
tūras namos, vai varēs notikt 
plānotie Vidzemes deju svētki 
kādā no izstrādātajiem varian-
tiem, vai varēs notikt plānotie 
koru pasākumi un kādā formātā 
notiks atceltie Skolēnu dziesmu 
un deju svētki. 

Darbi notiek arī aiz slēgtām 
durvīm.

Jau pagājušā gada nogalē sā-
kās kultūras darbinieku darba 
grupas sanāksmes jaunā kultū-
ras modeļa veidošanā.

Aktīvi darbojamies interneta 
vidē – sapulces, semināri, ve-
bināri, kursi. Tiek revidētas un 
sakārtotas noliktavas, gludināti 
un kārtoti tautas tērpi un sa-
posti kultūras nami, lai būtu 
gatavībā atkal atvērt durvis sa-
viem apmeklētājiem.

Februāris kultūras namiem 
ir gada atskaišu mēnesis, kad 
ļoti precīzi aizpildām digitālo 

kultūras karti par pasākumiem, 
apmeklētājiem, pašdarbības ko-
lektīviem, ugunsdrošību, skaņu 
un gaismas aparatūrām, par no-
tikušajiem un plānotajiem pasā-
kumiem. 

Neliels ieskats notikušo pasā-
kumu un apmeklētāju skaitļos, 
ņemot vērā  2020. gada situāciju 
valstī saistībā ar Covid-19.

2020. gadā notikušie pasāku-
mi un apmeklētāju skaits:

10 pasākumi, 504 apmeklētāji;

11 pasākumi, 1075 apmeklētāji;

15 pasākumi, 1979 apmeklētāji.
Janvāra sākumā Amatas kul-

tūras centrs saņēma aicinājumu 
piedalīties ikgadējā multime-
diālā kopdziedāšanas akcijā 
“Dziesmu ziedi’’. Šī akcija veltī-
ta izcilā diriģenta Jāņa Dūmiņa 
radošā mantojuma apzināša-
nai un notiks jau ceturto gadu 
pēc kārtas. Akcijas plānotais 
datums bija šī gada 27.  marts, 
bet, ņemot vērā valstī noteik-
tos ierobežojumus, visticamāk, 
pasākums varēs notikt kādā no 
vasaras mēnešiem. Dziesmu 
akcija vienlaicīgi notiek neiero-
bežotā skaitā dažādās Latvijas 
vietās un ārvalstīs. Visas pasā-
kumu vietas ir savienotas video 
konferencē.

Akcijā piedalīties tiek aicinā-
ti dažādu paaudžu un tautību 

gāles, Anglijas, Vācijas u.c. val-

960 interesenti.

vai radinieki sapņo par brīdi, 
kad varēs droši apciemot Lat-
viju un uzzināt vairāk par tās 
kultūru, tradīcijām un vēsturi, 
aicini tos noskatīties ekskursijas 
video ierakstu “Āraišu arheolo-
ģiskais parks” vai “Enter Gauja 
National park” Facebook kon-
tos.

Interkatīva spēle bērniem 
“Lidojošo ezeru noslēpumi”

No 30. janvāra Āraišu ezer-
pils Arheoloģiskais parks sa-
viem apmeklētājiem testējot 
piedāvā jaunu izglītojošu, inte-
raktīvu spēli bērniem. Spēle ir 
kā ceļvedis apmeklējuma laikā 
un ir paredzēta ģimenēm ar 
bērniem no 5 līdz 15 gadiem. 
Tās uzdevumi vēstī par arheo-
logu atrastām senlietām un 
noslēpumainām būvēm ezeru 
dzīlēs. 

Spēli var iegādāties parka ap-
meklējuma laikā Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskā parka kasē. 

muzikālie kolektīvi, deju kolek-
tīvi, amatierteātri, kā arī visi tie, 
kas vēlas dziedāt. Tā ir iespēja 
būt kopā un muzicēt, iespēja 
radoši sadarboties ne tikai paš-
darbības kolektīviem, bet arī vi-
siem pasākuma apmeklētājiem. 
Lai līdzdarbotos kopdziedāša-
nās akcijā, nav nepieciešams ie-
priekš gatavoties, zināt dziesmu 
vārdus vai pazīt notis.

Aicinājumu piedalīties akcijā 
“Dziesmu ziedi’’ pieņēma Ama-
tas kultūras centrs, Skujenes 
tautas nams un Zaubes kultū-
ras nams.  Janvārī piedalījāmies 
pirmajā koordinatīvajā ZOOM 
sanāksmē, kurā iepazināmies ar 
visu akcijas plānoto norišu vie-
tu dalībnieku sastāvu (kultūras 
iestāžu vadītāji), uzklausījām 
pasākuma māksliniecisko vadī-
tāju Ilzi Dūmiņu, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra direkto-
ri Signi Pujāti, iepriekšējo gadu 
pasākumu moderatori Mariku 

čempionu bobslejā Jāni Ķipuru.
Izaicinājums pieņemts, un 

mēs esam gatavi jaunai piere-
dzei.

ka visi plāni īstenosies, un pavi-
sam drīz būsim pie “luksofora 
zaļās gaismas”, kas ļaus mums 
atgriezties  ikdienas dzīvē.

Lai visiem veselība!

Sandra Eglīte,
Zaubes kultūras pasākumu vadītāja

Izsenis latviešu tauta 2. februārī atzīmē 
ziemas vidu un svin Sveču dienu. Šī tra-
dīcija radusies senos laikos, kad vēl nebija 
elektrības, pulksteņu un mobilo sakaru. 
Toreiz laiku noteica pēc saules un mēness. 
Sveces lietoja elektrības vietā, tās izlēja no 
bišu vaska un aitu taukiem. Ticējums vēs-
ta, ka tieši Sveču dienā izlietās sveces deg 
visgaišāk un taupīgāk.

Senos laikos Sveču dienā bija daudz 
jāēd cūkas gaļa, meitām dzērvenes, lai 
vaigi sārti, daudz jātērējas un daudz sveču 

Zaubes kultūras nams jau septīto gadu 
turpina Sveču dienas tradīcijas. Esam lē-
juši sveces Ineses Sutas vadībā, apguvām 

-
ras grupas “Urgas” vadībā, esam darinā-
juši svečturus no plastmasas pudelēm un 
polimēra masas dekorus. Īpašai noskaņai 
sveču gaismā ik gadu baudījām muzikālus 
priekšnesumu, vēl pirms gada mums uz-
stājās ģitārists Reinis Jaunais.

Šogad viss ir citādāk. Ir elektrība, ir 
pulkstenis, ir pat datori un internets, bet 
nav iespējams satikties, nedrīkst apmek-
lēt kultūras namu. Zaubes kultūras nams 
aicināja uz virtuālām kultūras aktivitātēm 
caur internetu. Vairums zaubēniešu, kuri 

uzticējuši savus kontakttelefonus, saņēma 
sveces gleznošanas meistarklases video. 
Meistarklase ir nopublicēta arī sociālajos 
tīklos facebook.com un draugiem.lv

Zaubes kultūras nams aicināja radoši 
darboties un izpausties. Tā kā iepriekšējos 
gados ir izveidojusies sadarbība ar māks-

jauniem dalībniekiem nākotnē.
Lai gaišumu pavasari gaidot rada izlie-

tas un iedegtas sveces, ka arī uzgleznotās 
sveces!

Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskais parks 
ved virtuālajā ekskursijā 
pa Āraišu ezerpili

Gaidot zaļo gaismu

Zaubes kultūras nama virtuālās 
aktivitātes Sveču dienā

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas 
SA un komunikācijas speciāliste

2020. gada jūnijā “Lauku ceļotājs” 
kopā ar partneriem no Latvijas, Igau-
nijas, Somijas un Zviedrijas uzsāka 

programmas projektu “Lauku dzīves-
veids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida 
galamērķu radīšana” (Rural Lifestyle – 
Creating attractive rural lifestyle des-
tinations), kurā tiks radīti jauni pro-
dukti, kas balstīti uz autentisku (gan 
tradicionālo, gan mūsdienu) lauku vie-
tējo dzīvesveidu.

Projektā aktīvi ir iesaistījušies arī 
Amatas novada lauku dzīves veidotāji 
– zemnieku saimniecība “Indrāni”, kvi-
nojas un sējas idras audzētāji “Gusts 
Apinis”, “Elkas kalna” saimniecība, 
unikālo ziepju gatavotāja Dace Vilciņa, 

-
mane, stādu audzētava “Deko dobe”, 
zemnieku saimniecība “Ozoliņi” kā arī 
bioloģiskā saimniecība “Pērkoņkalna 

spēks”. 
Jaunais tūrisma piedāvājums “Lau-

ku dzīvesveids” ļaus tūristiem iepazīt 
mūsdienu dzīvi un cilvēkus laukos, 
apmeklējot galamērķus ārpus pilsē-
tas, iepazīstot lauku dzīves stilu. Pie-
dāvājums tūristam izmainīs ierastos 
stereotipus par lauku dzīvi, veidojot 
mūsdienīgu priekšstatu. Viesiem būs 
iespēja iepazīt dzīvi laukos, lauku 
saimniecībās un uzņēmumos kopā ar 
vietējo cilvēku, vērojot ikdienas nori-
ses vai iesaistoties tajās visdažādākajās 
jomās, piemēram, dārza veidošana un 
kopšana, mūsdienu dizaina amatniecī-
ba, veselīga pārtika, inovatīvu produk-
tu ražošana, zaļais dzīvesveids utt.

Vairāk par projektu lasi: www.celo-
tajs.lv/lv/project/30/project?9.

Projekts “Lauku dzīvesveids – Pie-
vilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu 
radīšana” tiek realizēts ar Eiropas Sa-
vienības un Eiropas Reģionālās attīstī-

-
na pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam atbalstu.

Jauns tūrisma piedāvājums – 
“Lauku dzīvesveids”

Sandras izlietā svecīte.
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Informējam, ka līdz ārkārtas situācijas beigām vai citiem valdības rīkojumiem 
semināri un mācības notiks tikai attālināti, tiešsaistē ZOOM platformā.

vērtības un nozīme mazās uzņēmējdarbības veicināšanā”. 
Pieteikšanās līdz 15. februārim.

uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”. 
Pieteikšanās līdz 19. februārim.
Visiem semināriem obligāta iepriekšēja pieteikšanās! Dalībnieku skaits 

semināros ierobežots.
Pieteikšanās un vairāk informācijas par katru pasākumu:

kazerovska@llkc.lv

www.laukutikls.lv un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu biro-
ja Facebook

Arī konsultācijas lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem šobrīd tiek snieg-
tas tikai attālināti.

sniedz bezmaksas konsultācijas  lopkopībā un augkopībā.
Vairāk informācijas par konsultāciju pakalpojumu projektu var saņemt, zva-

not 29100430 Andrai Seredinai vai rakstot andra.seredina@llkc.lv.
Sniedzam konsultācijas un pakalpojumus arī platību maksājumu pieteikumu 

sagatavošanā un lauku bloku precizēšanas pieteikumu sagatavošanā.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 2021. gada 1. aprī-

lim.
LLKC Cēsu konsultāciju biroja konsultanti:

dace.kalnina@llkc.lv
gunda.kazerovska@llkc.lv

Andra Seredina (lopkopība), 29100430, andra.seredina@llkc.lv
Valters Dambe (augkopība), 29100430, valters.dambe@llkc.lv
Inga Ezergaile (grāmatvedība), 28340075, inga.ezergaile@llkc.lv

Inese Roze,
folkloras kopas “Ore” vadītāja

Aizvadīta Meteņdiena – šogad īpaši 
skaista – varēja gan bērnus mest kupenās, 
lai neaizguļas, gan laisties no kalna, lai 
gari lini augtu, gan vārtīties pa sniegu, 
lai palīdzētu zemei mosties un ātrāk 
sagaidīt pavasari. Tālos ciemos gan šogad 

Folkloras kopā “Ore” Meteņos 
vienmēr valda liela jautrība

LLKC Cēsu konsultāciju birojs 
februārī aicina dalībniekus 
laikus pieteikties semināriem-
vebināriem

nebraucām, bet lielīties gan varējām – 
piezvanījām kaimiņam un lielījāmies, cik 

tam labāk veiksies visu gadu.
Amatas novada folkloras kopa “Ore” 

šogad devās virtuālā masku gājienā uz 

Ilze Reinika, 
Dabas aizsardzības pārvalde, 
dabas skaitīšanas vadītājas asistente

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) īstenotā 
dabas skaitīšanas visapjomīgākā aktivitāte – biotopu 
kartēšana– ir noslēgusies. Un šī gada laikā tiks iz-
skatīti un pakāpeniski biotopu īpašniekiem izsūtīti 
noslēdzošās sezonas rezultāti par pērn aplūkotajiem 

vairāk nekā 130 tūkstoši hektāri zālāju. No tiem 45% 
jeb nepilni 60 tūkstoši hektāru aizņem bioloģiski 
vērtīgie zālāji. Tostarp arī 702 ha Amatas novadā.

Visi zālāji nav vienādi, jo atšķiras tajos esošā augu 
dažādība un daudzums. Ja zālājs gadu desmitiem 
ticis pļauts vai noganīts un ne reizi šai laikā nav arts, 
izveidojas bieza, stabila velēna, kas palīdz neizžūt 
un neizgāzties zālājā esošo augu saknēm, pārziemot 
augu sēklām un dod iespēju augt daudzgadīgiem 
ziedaugiem, ārstniecības un aizsargājamiem augiem, 
ko novērtē apputeksnētāji. Šādus zālājus sauc par 
bioloģiski vērtīgiem un tajos atrodama trešā daļa 
Latvi jas augu sugu, no kurām daudzas nespēj dzīvot 

arī regulēt klimatu, piesaistot ogļskābo gāzi, mazina 
plūdu un erozijas risku, veicina ūdeņu pašattīrīšanos 
un nodrošina dzīvotni kultūraugu apputeksnētājiem.  

Lai mudinātu cilvēkus turpināt apsaimniekot un 

Lauku atbalsta dienestā (LAD) var saņemt atbalsta 
maksājumus, uzņemoties saistības par zālāju ap-
saimniekošanu. LAD atbalsta maksājumu dati ap-

īpašnieku informēšanu par šo dabas vērtību īpašumā 
un to piemērotu apsaimniekošanu, atbalsta pasākuma 

skaits ir pieaudzis par 44%, bet pieteiktās platības 
palielinājušās par 35%.  

teritorijas. Līdz ar dzīvesveida un saimniekošanas 
maiņu, kā arī iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām 

bez cilvēku līdzdalības nevar iztikt, jo nepļauti un 
nenoganīti ar laiku aizaug ar krūmiem, kokiem un 

ar katru gadu samazinās, padarot šo dabas vērtību 
par visapdraudētāko biotopu grupu Latvijā. Vis-

saimniekošana, pārāk intensīva apsaimniekošana, 
uzaršana un zemes apmežošana. 

Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne stāsta, ka 
kopš dabas skaitīšanas uzsākšanas Pārvalde ir saņēmusi 
aptuveni 8600 zemju īpašnieku zvanu, un lielākoties 

maksājumu saņemšanu. Vienlaikus daudzi zvanīja un 
uzskaitīja, cik daudz naktsvijoles un citas retās un īpaši 

aizsargājamās augu sugas sastopamas viņu īpašumos. 

ko novērtē ne vien taureņi un bites, bet arī cilvēki. 
Un vienā pļavā dabas eksperte pat fiksēja iežogotas 
orhidejas, kuras īpašnieki saudzēja pļaujas laikā!” 

Pārvalde šī mēneša sākumā ir izsūtījusi noslēdzošās 

apsekoti pērn. Līdz ar to zālāju īpašnieki ir pirmā no 
sešām biotopu grupām, kuriem izsūtīti visu četru 
sezonu dati un tie vienlaikus pieejami arī Pārvaldes 
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.
gov.lv/pub). Savukārt informācija, kā vispiemērotāk 

http://bit.
ly/biotopi. 

vai apsaimniekotājam ir jāsazinās ar LAD, jo atbalsta 
maksājums netiek piemērots automātiski. Plašāku 
informāciju par atbalsta maksājumiem var saņemt, 
zvanot LAD pa tālruni 67095000.

fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” visas paredzētās aktivitātes 
tiks īstenotas līdz 2023. gadam. Plašāka informācija 
pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv, www.daba.
gov.lv.

Dabas skaitīšanā apsekoti arī Amatas novada bioloģiski 
vērtīgie zālāji

Folkloras kopa “Ore” sagatavojušies virtuālajam masku gājienam. Fotokolāža no personīgā 
arhīva.

mailto:kazerovska@llkc.lv
mailto:dace.kalnina@llkc.lv
mailto:gunda.kazerovska@llkc.lv
mailto:andra.seredina@llkc.lv
mailto:valters.dambe@llkc.lv
https://ozols.gov.lv/pub
https://ozols.gov.lv/pub
http://bit.ly/biotopi
http://bit.ly/biotopi
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Janvārī Amatas novadā 
dzimuši seši bērni

Drabešu pagastā – 4,
Skujenes pagastā –1,
Zaubes pagastā – 1.
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Veselības vingrošanas 
nodarbības tiešsaistē un ārā

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

Laime ir laiks. Piepildīts laiks. 
Laime ir skaņām, krāsām 
un smaržām piepildīts laiks.

(Imants Ziedonis)

Sveicam Amatas novada jubilārus!Sveicam Amatas novada jubilārus!

Ņemot vērā valstī noteiktos 
pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai, vin-
grošanas nodarbības turpina 
notikt tiešsaistē Nītaures, Ieriķu 
un “Ausmas” grupām. Aicinām 
dalībniekus no citām grupām 
un  jaunus dalībniekus pievie-
noties tiešsaistē šīm grupām. 

Tiešsaistes saiti nodarbībām 
meklējiet mājaslapā www.ama-
tasnovads.lv, sadaļā “Pasākumu 
kalendārs” attiecīgajā datumā. 
Lūgums tiešsaistes nodarbību 
laikā izslēgt mikrofonu. 

Līvos vingrošanas nodarbī-

nodarbībā var piedalīties ne 
vairāk kā 10 cilvēku, tādēļ da-
lība iepriekš jāpiesaka pie pa-
sniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

FEBRUĀRIS
16. un 23. februārī veselības 

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

17. un 24. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība ANP 
“Ausmas”. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.00. Vada fizio-
terapeite Elīna Ogliņa.

17. un 24. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība Nītaurē. 
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–

19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina.

18. un 25. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība Līvos. 
Notiek ārā plkst. 14.00–15.00. 
Dalībai iepriekš jāpiesakās pie 
pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

MARTS
2., 9. un 16. martā veselības 

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

3., 10. un 17. martā veselības 
vingrošanas nodarbība ANP 
“Ausmas”. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.00. Vada fizio-
terapeite Elīna Ogliņa.

3., 10. un 17. martā veselības 
vingrošanas nodarbība Nītaurē. 
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–
19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

4, 11. un 18. martā veselības 
vingrošanas nodarbība Līvos. 
Notiek ārā plkst. 14.00–15.00. 
Dalībai iepriekš jāpiesakās pie 
pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

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

Ģikšu pastniece Maruta jūtas 
saviļņota un no visas sirds 

pateicas tiem iedzīvotājiem, kuri 
parūpējušies par iztīrītām taciņām 

līdz pasta kastītēm. Pastniece 
priecājās par skaisto ziemu, sausām 
kājām, izbraucamajiem ceļiem un 

jaukajām darba dienām! 

Amatas pagastā
Jānis Gulāns 

12.06.1935.–07.02.2021.
Nītaures pagastā
Zinaida Smirnova

21.03.1929.–29.01.2021.
Zaubes pagastā
Valdis Freivalds

10.12.1942.–13.01.2021.

Drabešu pagastā
Elfrīda Sudnika

27.07.1931.–27.01.2021.
Māris Ašmanis

08.10.1968.–08.02.2021.
Skujenes pagastā

Marta Skrebele
19.09.1929.–29.01.2021.

Zinaida Jegorova
27.07.1953.–04.02.2021.

Vidzemes inovāciju nedēļas programmā 
vairāk nekā 20 iedvesmojoši pasākumi
Anita Āboliņa, 
VIN2021 komunikācijas 
vadītāja

No 22. līdz 26. februārim 
jau trešo gadu tiek organizēta 
Vidzemes inovāciju nedēļa. Šo-
gad, izmantojot priekšrocības, 
ko piedāvā pasākumu organizē-
šana tiešsaistē, sabiedrībai tiek 

piedāvāti vismaz 20 dažāda vei-
da pasākumi, kuros piedalīties, 
neizejot no mājas. Interesenti 

aicināti stiprināt zināšanas, ie-
dvesmoties no citiem inovato-
riem, kā arī kopīgi attīstīt jaunas 
idejas, apmeklējot seminārus, 
darbnīcas, digitālās tūres, kon-
ferences u.c. veida pasākumus, 
kas pielāgoti tiešsaistes formā-
tam. Plašāka informācija: http://
innovation.vidzeme.lv/lv/. 

Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas SA un 
komunikācijas speciāliste

Ziemas sezonai turpinoties, Amatas novadā ir 
iespēja izmatot distanču slēpošanas iespējas.

Šogad pirmo gadu slēpošanas trase ir izveidota 
arī Skujenes ciemata centrā, pretī daudzdzīvokļu 
mājām. Trases labiekārtošanai tika ierādīta lielākā 
pļava, kur izdevās izveidot trasi aptuveni 1,5 km 
garumā.

Dažāda garuma slēpšanas trases ir izveidotas 
arī Ģikšos (pretī pagasta pārvaldei un pie bērnu-
dārza), Zaubē (pie skolas aiz kurinātavas), Nītau-
rē (pie vidusskolas) un Ieriķos (pie Amatas pa-
matskolas).

Tuvākajā laikā slēpošanas trase tiks izveidota 
arī Elkas kalnā, taču brīnišķīgo Elkas kalna dabu 

Distanču slēpošanas un slidošanas 
iespējas Amatas novadā 

uz slēpēm var doties baudīt jau tagad, izslēpojot 
pļavas un mežus, ievelkot pašiem savu špūri.

Spāres muižas Rakstnieku parkā ir izveidota 
distanču slēpšanas trase aptuveni 1 km garumā.  
Drosmīgākie var mēģināt veikt arī meža taku. 
Meža takas garums 1,44 km. Meža taku ir iespēja 
izslēpot “klasiskajā” stilā.

Ikvienam slēpotājam ir iespēja slēpot uz Zaļā 
dzelzceļa. Posms no Melturiem līdz Amatai 4 km 
garumā ir izšķūrēts, lai atvieglotu slēpošanu.

Ir iespēja gan slidot, gan spēlēt hokeju. Ledus 
kārta darbdienās tiek atjaunota.

Informācijai par trašu pie ejamību aicinām 
sekot līdzi Ama tas novada pašvaldības mājas lapā 
www.amatasnovads.lv.

Hokeja laukums Līvos. Foto: Ēriks Bauers

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