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SAĪSINĀJUMI
CSA – cietie sadzīves atkritumi
CSN – Ceļu satiksmes noteikumi
CSP – Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde
DAC – dienas aprūpes centrs
DUS – Degvielas uzpildes stacijas
ERAF – Eiropas Reģionālās Attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
GNP – Gaujas nacionālais parks
ha - hektāri
IeM – Iekšlietu ministrija
IK – individuālais komersants
IP – Ilgtermiņa prioritāte
IU – Individuālais uzņēmums
km - kilometri
km2 – kvadrātkilometri
VKPAI – Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija
LEADER - Mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas aktivitātes lauku attīstībai
LĢIA - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Ls – Latvijas Lats
LVĢMC – Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs
LVL – Latvijas Lats
m – metri
MK – Latvijas Republikas Ministru kabinets
LAD – Lauku Atbalsta dienests
NACE - saimniecisko darbību statistiskā
klasifikācija
NAP – Nacionālais attīstības plāns
NĪ – Nekustamais īpašums

Nr. – numurs
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – nevalstiskās organizācijas
PII – pirmskolas izglītības iestāde
PKS
–
piensaimnieku
kooperatīvā
sabiedrība
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
RA – Rietumu-austrumu
RIKA – Raiskuma izglītības un kultūras
biedrība
RV – Rīcības virziens
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SK – Sporta klubs
SM – stratēģiskais mērķis
SVID – Stiprās, vājās puses, iespējas un
draudi
t.sk. – tai skaitā
tml. - tamlīdzīgi
TV – televīzija
u.c. – un citi
VAS – Valsts akciju sabiedrība
vjl. – virs jūras līmeņa
VKPAI – Valsts Kultūras un Pieminekļu
aizsardzības inspekcija
VRAA – Valsts reģionālās attīstības
aģentūra
VTP – Vidēja termiņa prioritāte
VZD – Valsts Zemes dienests
ZAOO
Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas organizācija
ZD – Ziemeļu-dienvidu
ZS – zemnieku saimniecība
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IEVADS
Amatas novada Attīstības programma
2013.-2019.gadam ir vidēja termiņa politisks
dokuments, kurā noteikts 7 gadu pasākumu
kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Šis ir pirmais kopējais novada attīstības
plānošanas stratēģiskais dokuments, kas
apvieno visu novada pagastu intereses,
uzstādījumus un iedzīvotāju redzējumu par
kopīgu novada attīstību.
Attīstības programma sastāv no novada
pašreizējās situācijas raksturojuma un
analīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna
un tā īstenošanas uzraudzības kārtības
laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam.
Attīstības
stratēģija
nosaka
novada
ilgtspējīgas attīstības vīziju, kā arī attīstības
virziena stratēģiskos mērķus un novada
prioritātes. Lai būtu iespējams izvirzīto
vīziju, mērķus un prioritātes sasniegt, ir
noteikti konkrēti uzdevumi un rīcības, kas
ietvertas Rīcības plānā, kuru papildina
Investīciju plāns.
Amatas novada Attīstības programma
2013.-2019.gadam izstrādāta saskaņā ar
metodiskajiem noteikumiem, iesaistoties
novada viedokļu līderiem, speciālistiem un
sabiedrībai. Programmas izstrādātājs ir SIA
„Reģionālie Projekti”. Projekts izstrādāts ar
ESF atbalstu.

Visas 3 dokumenta daļas ir izstrādātas
noteiktā secībā, sākot ar (1) pašreizējās
situācijas raksturojumu un izvērtējumu,
izmantojot SVID analīzi.
Šī daļa atbild uz jautājumu, kāds novads ir
pašlaik? SVID analīze, kas konstatē esošo
situāciju uz 2012.gada jūnija mēnesi, palīdz
analizēt, kā attīstīt novadu, uzsverot tā
stiprās īpašības, mazinot vājās puses,
izmantojot iespējas un reaģējot uz
draudiem.
Uz pašreizējās situācijas raksturojuma un
analīzes pamata tiek veidota (2) novada
stratēģija, kas balstās gan uz ilgtermiņa,
gan vidēja termiņa redzējumiem. Šī daļa
sniedz atbildes uz jautājumu, ko novads
vēlas sasniegt nākotnē?
Praktiskākā (3) daļa ir izklāstījums ar
konkrētām rīcībām un to īstenošanas plānu,
t.sk. uzraudzību. Šī daļa sniedz atbildi uz
jautājumu,
kā
sasniegt
plānoto?
Praktiskajā daļā iekļauts Investīciju plāns
konkrētiem projektiem un idejām tuvākajos
gados, lai apzinātu finanšu resursus, kādi
nepieciešami novada attīstībai.
Dokumenta beigās pievienots uzraudzības
plāna (4) priekšlikums ar konkrētiem
rādītājiem, kurus nepieciešams regulāri
izvērtēt, lai noteiktu, vai novada attīstība
norisinās pēc izstrādātā plāna.
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7

NOVADA VIZĪTKARTE
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS

Amatas novads atrodas Vidzemē
(centrālajā daļā), aptuveni 80 km
attālumā
no
Rīgas.
Pašvaldība
robežojas ar Siguldas, Līgatnes, Cēsu,
Amatas, Mālpils, Ogres, Ērgļu un
Vecpiebalgas novadiem.
NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA1

745,51 km2
IEDZĪVOTĀJU SKAITS2
ATTĒLS 1: NOVADA NOVIETOJUMS
LATVIJĀ

5647
IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS

7,57 cilvēki/km

2

ADMI NISTRATĪVAIS CENTRS

Nav noteikts

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Novada teritoriju šķērso valsts galvenais
autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas
robeža (Veclaicene), reģionālais autoceļš
P31 Ērgļi – Cēsis, dzelzceļa līnija Rīga –
Lugaži.

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

Novadu veido 5 teritoriālās vienības –
Amatas
pagasts,
Drabešu
pagasts,
Skujenes pagasts, Nītaures pagasts un
Zaubes pagasts. Lielākās apdzīvotās vietas:
Līvi, Meijermuiža, Kārļi, Drabeši, Ieriķi, Bille,
Amata, Ģikši, Spāre, Skujene, Sērmūkši,
Nītaure, Zaube, Annas, Bērzs, Kliģene.
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS3

Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss4
pēc 2012.gada datiem ir 0,035. Starp 109
Latvijas novadiem Amatas novads ieņem
43.vietu.
DABAS RESURSI

60% no visas teritorijas aizņem meža
zemes, bet 30% LIZ. Novadā atrodas
Gaujas nacionālā parka teritorija, vairāki
ezeri. Teritorija robežojas ar Gaujas upi,
novadu šķērso Amatas upe.

1
2

VZD. Dati uz 2011.gada 1.janvāri
CSP. 2011.gada Tautas skaitīšanas dati.

3

Teritorijas attīstības indekss ir vispārīgs rādītājs, kas parāda
augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskā
attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.
4

MK noteikumi Nr.371, 2.pielikums grozījumi MK noteikumiem
Nr.482– Teritorijas attīstības indekss novadiem

IZGLĪTĪBA

Novada izglītības iestāžu struktūru veido,
Amatas
pamatskola,
Drabešu
internātpamatskola,
Spāres
speciālā
internātpamatskola, Drabešu sākumskola,
Nītaures mūzikas un mākslas skola,
Sērmūkšu pamatskola, Zaubes pamatskola,
Nītaures vidusskola.
KULTŪRA UN SPORTS

Novadā atrodas 5 tautas nami: Kultūras
centrs (Ģikšos), Skujenes Tautas nams,
Drabešu Tautas nams, Nītaures saieta
nams un Zaubes kultūras un sabiedriskais
centrs. Pašvaldībā ir 5 bibliotēkas – Līvos,
Ģikšos, Skujenē, Nītaurē un Zaubē.
VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālo
pakalpojumu
sniegšanu
iedzīvotājiem nodrošina Sociālais dienests.
Sociālā
dienesta
pakļautībā
atrodas
Aprūpes mājās birojs, četri DAC ar integrētu
medicīnisko aprūpi, pansijas „Doles” un
„Vējsaule”, kas ir Sociālā dienesta sociālo
pakalpojumu daļas struktūrvienības.
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EKONOMIKA

Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir
lauksaimniecība,
lopkopība,
ražošana
(piena
pārstrāde),
mežsaimniecība,
mazumtirdzniecība,
augkopība,
zivsaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve,
kokapstrāde. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
uz 1 iedzīvotāju 2011.gadā bija 213,6 Ls.
Reģistrētais bezdarba līmenis5 novadā ir
8,5% - tie ir 354 bezdarbnieki.
NOZĪ MĪGĀKIE OBJEKTI

Amatas upe, Āraišu ezerpils un dzirnavas,
Melānijas Vanagas muzejs, Nītaures
senatnes taka, Drabešu, Zaubes, Skujenes
un Nītaures baznīcas, Zvārtes iezis,
zooparks Rakši, Ozolkalns, Žagarkalns u.c.

5

NVA. Dati uz 2011.gada 31.martu

*Nītaures vidusskolai 2011.gadā pievienota Nītaures PII „Taurīte”
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PAŠREIZĒJĀS
SITUĀCIJAS
ANALĪZE
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IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS
IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA
Iedzīvotāju skaits saskaņā ar statistikas
datiem6 Amatas novadā pavisam kopā ir
5647, kas ir par 676 iedzīvotājiem mazāk kā
reģistrēto iedzīvotāju skaits saskaņā ar līdz
šim pieņemto statistiku uz gada sākumu.
Iedzīvotāju skaits visos 5 pagastos, kuri
tagad veido novadu, pēc 2000.gada Tautas
skaitīšanas datiem bija 6973. Savukārt pēc
PLMP datiem dzīvesvietu deklarējošo
iedzīvotāju skaits 2012.gada 1.janvārī
novadā bijis 6230.
Ievērojams iedzīvotāju skaita samazinājums
ir pēc 2011.gada tautas skaitīšanas datiem
– samazinājums par 706 iedzīvotājiem.
12
gadu
laikā
iedzīvotāju
samazinājies par 19%.

skaits

2000.g.

6973

2001.g.

6908

2002.g.

6891

2003.g.

6853

2004.g.

6643

2005.g.

6534

2006.g.

6531

2007.g.

6545

2008.g.

6471

2009.g.

6368

2010.g.

6393

2011.g.*

5687

2012.g.

5647

ATTĒLS 2: IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA – IEDZĪVOTĀJU SKAITS
GADA SĀKUMĀ (CSP)

Viens no faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju
skaitu, ir iedzīvotāju dabiskā kustība.
Amatas novadā dzimušo skaits 2011.gadā
bija 41, bet 2010.gadā – 45 savukārt mirušo
skaits 2011.gadā – 80, bet 2010.gadā – 76.

6

CSP

Noslēgto laulību skaits 2011.gadā bija 28,
kas ir par 1 vairāk kā iepriekšējā gadā.
RĀDĪTĀJS

2009. 2010. 2011.

Noslēgtas laulības

18

27

28

Šķirtas laulības

10

14

N/A

Dzimuši

63

45

41

Miruši

79

76

80

-16

-31

-39

Dabiskais pieaugums

TABULA 1: DABISKĀS KUSTĪBAS RĀDĪTĀJI (CSP)

Dabiskās kustības pieaugums 2011.gadā
bija -39, kas ir sliktāks rādītājs kā
2010.gadā.
Novada dabiskā pieauguma rādītājs
2010.gadā uz 1000 iedzīvotājiem - tuvu
vidējam rādītājam Latvijā (-4,8).
Otrs faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaita
izmaiņu, ir migrācija. 2010.gada laikā
novadā iebraukušo skaits bija 155, bet
izbraukušo – 194. Līdz ar to ilgtermiņa
migrācijas saldo bija -39. Savukārt gadu
iepriekš tas bijis 41 (iebraukušo skaits –
204, izbraukušo – 163). Salīdzinot
migrācijas saldo rādītāju ar apkārtējām
pašvaldībām, Amatas novadam tas ir
ceturtais augstākais rādītājs, un kopējās
izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu ir –
80.
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Reģions

2009.

2010.

Izmaiņa

41
-57
21
8
-111
-50
-61
178

-39
-204
-2
11
-116
-15
-58
22

-80
-147
-23
3
-5
35
3
-156

Amatas novads
Cēsu novads
Ērgļu novads
Līgatnes novads
Ogres novads
Amatas novads
Priekuļu novads
Siguldas novads

kā vidējais rādītājs valstī (520), no kuriem
iedzīvotāju
skaits
līdz
darbaspējas
vecumam – 238 un virs darbaspējas
vecuma – 348.

2146
452

TABULA 2: MIGRĀCIJAS KUSTĪBAS RĀDĪTĀJI (CSP)

DZIMUMSTRUKTŪRA UN GALVENĀS
VECUMA GRUPAS

Novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma
grupām uz 2011.gada 1.jūliju bija sekojošs:
870 iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam
(418 jeb 48% sieviešu, 452 jeb 52%
vīriešu), 4105 iedzīvotājs darbaspējas
vecumā (1959 jeb 48% sieviešu, 2146 jeb
52% vīriešu) un 1255 iedzīvotāji pēc
darbaspējas vecuma (788 jeb 62% sieviešu
un 467 jeb 38% vīriešu).
Visvairāk iedzīvotāju darbaspējas vecumā
dzīvo Drabešu pagastā – 1791 jeb 43% no
visiem iedzīvotājiem darbaspējas vecumā,
tam seko Nītaures pagasts ar 630 jeb 15%
no visiem novada iedzīvotājiem darba
spējas vecumā, Skujenes pagasts ar 606
jeb 15%, Zaubes ar 574 jeb 15% un Amatas
pagasts ar 504 jeb 12%. Bērnu dzimuma un
vecuma struktūru veido kopā 1098 bērni, no
kuriem 315 ir vecumā no 0-6 gadiem, no
tiem 157 ir vīrieši un 158 sievietes. Vecumā
no 7-18 gadiem Amatas novadā reģistrēti
783 bērni, no kuriem 419 ir vīrieši, bet 364
sievietes.

418

Līdz
darbspējas
vecumam

7

1959

467

788

Darbspējas
vecumā
Vīrieši

Virs
darbspējas
vecuma
Sievietes

ATTĒLS 3: IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA UZ
2011.GADA 1.JŪLIJU

NACIONĀLAIS SASTĀVS UN PILSONĪBA
Novada nacionālo sastāvu9 veido 5006
latvieši (89%), 368 krievi (6%) , 80 baltkrievi
(1%), 40 ukraiņi (1%), 42 poļi (1%), 47
lietuvieši (1%) un 64 (1%) pārējo tautību
pārstāvji. Pašvaldībā kopumā ir reģistrēti
5929 Latvijas valsts pilsoņi un 277
nepilsoņi.
368; 6%
273; 5%
Latvieši
5006;
89%

Krievi
citi

ATTĒLS 4: IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS (PMLP)

8

Dzimušo bērnu skaits novadā 2010.gadā
bija 45, bet 2009.gadā 63 bērni. Pēc
ģimenes stāvokļa 15 bērni no visiem
dzimuši laulībā, bet 30 ārlaulībā. 23 no
2010.gadā dzimušajiem bija pirmais bērns,
11 – otrais, 7 – trešais un 4 – ceturtais vai
vairāk. Vidējais mātes vecums, piedzimstot
pirmajam bērnam, 2010.gadā bija 23,9 gadi,
bet piedzimstot otrajam bērnam – 28,9 gadi.

DEMOGRĀFISKĀ SLODZE
Amatas novada demogrāfiskā slodze
2011.gadā bija 585, kas ir nedaudz augstāk
7
8

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Amatas novadu veido 5 administratīvās
vienības – Amatas, Drabešu, Skujenes,
Nītaures un Zaubes pagasti. Lielākās
apdzīvotās vietas: Ieriķi, Līvi, Drabeši,
Amata,
Bille,
Meijermuiža,
Skujene,
Sērmūkši, Nītaure, Zaube. Kopumā Amatas
novadā reģistrēti 16 ciemi. Amatas novadā
nav izteikta administratīvā centra, jo
teritorija ir plaša un apdzīvojuma struktūra ir
izkliedēta tipa.
Iedzīvotāju
skaita
sadalījums10
pa
pagastiem 2010.gada jūlijā bija sekojošs:

PMLP

9

CSP

10

PMLP
PLMP
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2678 – Drabešu pagastā, 935 – Nītaures
pagastā, 935 – Skujenes pagastā, 892 –
Zaubes pagastā un 789 – Amatas pagastā.

IEDZĪVOTĀJU UN APDZĪVOJUMA
NOVĒRTĒJUMS
Līdzīgi vispārējām Latvijas iedzīvotāju
dabiskās kustības un migrācijas tendencēm,
iedzīvotāju skaits turpina pakāpeniski
samazināties
arī
Amatas
novadā.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir viens
no lielākajiem draudiem attiecībā uz pārējo
nozaru novērtējumu.
Amatas novads ir raksturojams kā latvisks
novads (89% iedzīvotāju pēc tautības ir
latvieši).
Apdzīvojuma struktūra novadā ir izkliedēta.
Šāda situācija novadā ir skaidrojama ar to,
ka novada teritorija ir ļoti plaša un
apdzīvotās vietas atrodas samērā tālu viena
no otras, bez tam neviena no apdzīvotajām
vietām
nav
sasniedzama
vienlīdzīgi
attiecībā pret visu teritoriju. Īpaši izteikta
novada
centra
klātbūtnes
trūkumu
iedzīvotāji neizjūt, jo tuvākā pilsēta Cēsis
nodrošina visus pakalpojumus, kurus nevar
saņemt novada teritorijā.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
88% no aptaujātajiem 124 iedzīvotājiem
norādījuši, ka tuvāko 5 gadu laikā neplāno
mainīt pašreizējo dzīvesvietu, 10% - plāno
mainīt un pārcelties uz dzīvi ārpus novada

robežām, 2% - plāno mainīt dzīvesvietu
Amatas novada robežās.
Pie lielākajiem novada sasniegumiem
iedzīvotāji min, ka sadarbībā ar Eiropas
Savienības fondiem, tiek veikti ievērojami
ieguldījumi attīstībā, tiek veikti dažādi
remonti un uzlabojumi infrastruktūras
objektos. Projektu izstrāde un realizācija
tiek veikta vides sakārtošanā, sadzīves
apstākļu uzlabošanā. Novadā vērojama
pozitīva
komunikācija,
atbalsts
ideju
realizēšanai no domes. Tiek nodrošināta
informācijas pieejamība par dažādām
aktualitātēm. Novada pašvaldībai ir nozīmīgi
ārvalstu sadarbības partneri. Visā novada
teritorijā, apdzīvotajās vietās ar Eiropas
Savienības fondu finansējuma palīdzību
iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, gājēju celiņi.
Iedzīvotāji uzskata, ka novadā cilvēki prot
labi sadzīvot un tiem patīk, ka Amatas
novads labi saprotas dziedot, dejojot un
spēlējot teātri.

DARBA GRUPU REZULTĀTI
Secināts, ka nepieciešams vairāk veicināt
savstarpējo visu pagasta iedzīvotāju
saliedētību, kā arī strādāt pie citu jomu un
nozaru sakārtošanas un attīstības, kas ir
priekšnosacījums demogrāfiskās situācijas
uzlabošanai.
Vienlaikus,
lai
varētu
nodrošināt
demogrāfiskās
situācijas
uzlabošanu, nepieciešama atbalsta sistēma
nacionālā līmenī.

13

PĀRVALDĪBA UN PAKALPOJUMI
ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA
Amatas novada dome darbojas uz likuma
„Par
pašvaldībām”
un
01.07.2009.
apstiprinātā Amatas novada pašvaldības
nolikuma (Saistošie noteikumi Nr.1) pamata.
Novada pašvaldības pakalpojumi pieejami
visos novada pagastos. Drabešu pagastā

(„Ausmas”) atrodas novada administrācija,
bet pārējos pagastos (Amatas pagasts,
Skujenes pagasts, Nītaures pagasts un
Zaubes pagasts) atrodas Amatas novada
atbilstošā pagasta pārvalde.
Novada dome sastāv no 15 deputātiem.
Atsevišķas funkcijas pilda 4 komitejas un 4
komisijas.

ATTĒLS 5: NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA SASKAŅĀ AR NOLIKUMU11

LĒMĒJVARA
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību11
nodrošina Amatas novada dome, kas ir to
vēlēts pašvaldības lēmējorgāns. Domes
uzdevums ir pieņemt lēmumus, noteikt
pašvaldības institucionālo struktūru, lemt
par autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu
īstenošanu,
kārtību,
kādā
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu
11

Amatas novada pašvaldības nolikums

izpildi, izstrādāt un izpildīt pašvaldības
budžetu.
Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumu
pieņemšanai novada domē darbojas
komitejas, kas nodrošina domes darbību un
izstrādā lēmumprojektus.
Finanšu komiteja izveidota 9 cilvēku
sastāvā, no kuriem visi ir atbilstošā
sasaukuma deputāti, Tautsaimniecības un
teritorijas attīstības komiteja darbojas 8
cilvēku sastāvā, arī Sociālo jautājumu
komitejā darbojas 8 deputāti un Izglītības
un kultūras jautājumu komiteja darbojas 7
deputāti.
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Finanšu komiteja nodrošina pašvaldības
budžeta izstrādāšanu, sniedz atzinumus par
finanšu resursu izlietošanu saistītiem
lēmumiem, koordinē investīciju projektu
sagatavošanu un realizāciju un sniedz citus
atzinumus un priekšlikumus saistībā ar
finanšu jautājumiem.
Tautsaimniecības un teritorijas attīstības
komiteja sniedz atzinumus un priekšlikumus
par jautājumiem, kas saistīti ar teritorijas
plānošanu, ekonomisko attīstību, ceļu
uzturēšanu,
kustamā
un
nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu, zemes lietām
u.c. jautājumiem.
Sociālo jautājumu komiteja sagatavo
atzinumus un priekšlikumus par sociālo
programmu izstrādi, pabalstu piešķiršanu un
citiem sociālās jomas jautājumiem.
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja
atbild par izglītības, kultūras, sporta, brīvā
laika organizēšanu, interešu izglītības
kvalitātes un citiem jautājumiem.
Novada domes darbu vada
priekšsēdētāja, kurai ir vietniece.

domes

IZPILDVARA
Lēmumu izpildi un novada domes darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
nodrošina pašvaldības administrācija, kas
sastāv no sekojošām nodaļām: Finanšu
nodaļa, Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa, Labiekārtošanas nodaļa,
Saimnieciskā nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa,
Sociālais dienests. Administrācijas tiešais
vadītājs ir izpilddirektors.
Atsevišķu pašvaldības un valsts deleģēto
funkciju pildīšanai novadā domē darbojas
vairākas pastāvīgās komisijas, kas sastāv
gan
no
domes
deputātiem,
gan
iedzīvotājiem. Darbojošās komisijas ir
sekojošas:
〉
〉
〉
〉

Administratīvo aktu strīdu komisija;
Iepirkumu komisija;
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisija;
Vēlēšanu komisija.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA
„ZAAO” (1,96% no kopējā pamatkapitāla)
un dalībnieks sekojošos nodibinājumos:
LPS, „Cēsu rajona lauku partnerība”, AS
„CATA” (7,17% no kopējā akciju skaita).

Novada
domes
pakļautībā
darbojas
vairākas iestādes, kas nodrošina dažādus
pamatpakalpojumus novada iedzīvotājiem:
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Amatas novada Amatas pamatskola;
Amatas novada Drabešu
internātpamatskola;
Amatas novada Spāres speciālā
internātpamatskola;
Amatas novada Drabešu
sākumskola;
Amatas novada PII „Kastanītis”;
Amatas novada Zaubes pamatskola;
Amatas novada Nītaures vidusskola;
Amatas novada Sērmūkšu
pamatskola
Amatas novada Nītaures mākslas un
mūzikas skola;
Amatas novada Drabešu tautas
nams;
Amatas novada Kultūras centrs;
Amatas novada Nītaures saieta
nams;
Amatas novada Skujenes tautas
nams;
Zaubes kultūras un sabiedriskais
centrs;
Amatas novada Zaubes bibliotēka;
Amatas novada Līvu bibliotēka;
Amatas novada Ģikšu bibliotēka;
Amatas novada Skujenes bibliotēka;
Nītaures bibliotēka;
M. Vanagas muzejs;
Amatas novada pansija „Doles”;
Amatas novada dienas aprūpes
centrs Ģikšos;
Amatas novada aprūpes centrs
Līvos;
Amatas novada dienas centrs
Ieriķos;
Amatas novada Nītaures
pansionāts;
Amatas novada Skujenes pansija;
Amatas novada Skujenes dienas
centrs;
Amatas novada mājas aprūpes
vienība.

Būvvaldes funkcijas pilda Amatas novada
pašvaldības Apvienotā būvvalde (kopēja
Amatas,
Priekuļu,
Amatas,
Raunas,
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem),
savukārt izglītības iestāžu koordināciju Apvienotā izglītības pārvalde (kopēja
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Amatas,
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Priekuļu,
Raunas
novadiem).

un

Vecpiebalgas

aizsardzībai – 0,20%, sabiedriskai kārtībai
un drošībai – 0,57%.

BUDŽETS
2011.gada budžeta ieņēmumi bija 4705013
Ls, kas sadalīti trīs grupās – pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi LVL 4 540 165,
pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi
LVL 163 239 un ziedojumi un dāvinājumi
LVL 1 609. Savukārt izdevumi – 5 557 045
Ls. Attiecīgi – LVL 5 445 062 pamatbudžeta
izdevumi, LVL 109 937 speciālā budžeta
izdevumi un LVL 2 046 ziedojumu un
dāvinājumu izdevumi. Līdz ar to budžeta
pārsniegums bija 852032 Ls. 2010.gada
budžetu sastādīja 4 479 959 Ls ienākumi un
4 655 351 Ls izdevumi, bet 2009.gadā – 4
223 254 Ls ienākumi un 4 154 078 Ls
izdevumi.

IEŅĒMUMI
Lielāko daļu nodokļu ieņēmumus veido
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
2011.gadā kopumā tie ir bijuši 1350028 Ls,
bet 234972 Ls ieņēmumus 2011.gadā
veidoja ieņēmumi no īpašuma nodokļa.
Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un īpašuma (482 Ls),
valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas
(5527 Ls), naudas sodi un sankcijas (6553
Ls), ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma iznomāšanas un pārdošanas
(7950
Ls),
nodokļu
pamatparāda
kapitalizācijas, kā arī pārējie nenodokļu
ienākumi (12941 Ls). Transfertus veido
valsts budžeta transferti (2513302 Ls), un
pašvaldības budžeta transferti (122164 Ls).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumi uz
1 iedzīvotāju Amatas novadā 2011.gadā
bija 237,38 Ls.

IZDEVUMI
Lielāko daļu no izdevumiem veido izdevumi
izglītības nozarei – 2011.gadā tie bija
2535629 Ls jeb 47% no visiem pašvaldības
izdevumiem. 1280910 Ls jeb 24% no visiem
2011.gada izdevumiem sastādīja izmaksas
pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošanai. Ekonomiskai darbībai
izdevumi 2011.gadā bija 9% apmērā,
atpūtai, kultūrai un reliģijai – 8%,
vispārējiem vadības dienestiem – 6%,
sociālai
aizsardzībai
5%,
vides

2 436 511
2 429 130
248 246
41 263

289 066
172 009
1 333 049

2009

2635466

276 904
33 453

1 753 939

1 585 000

2010

2011

Transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
ATTĒLS 6: PAMATBUDŽETA IENĀKUMI

290 338
275 839
2 535 629

190 029
2 530 958
2 856 501

437 855
345 051

1 280 910

606 587

115 108
464 943
50 708
418 108

2009

492 984

503 380

362 010

348 177

2010

2011

Sociālā aizsardzība
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Vides aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vispārējie valdības dienesti
ATTĒLS 7: PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

SADARBĪBA
Amatas novada pašvaldība sadarbojas ar
vairākām citām pašvaldībām gan Latvijā,
gan ārvalstīs.
2012.gada
pašvaldība

sākumā
Amatas
novada
parakstīja vienošanos par
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ilgtermiņa sadarbību tūrisma nozarē ar
Siguldas,
Cēsu,
Amatas,
Līgatnes,
Valmieras pašvaldībām, kā arī Dabas
aizsardzības pārvaldi, ņemot vērā to, ka
visas šīs pašvaldības saista GNP teritorija.
Šī vienošanās paredz izstrādāt un īstenot
GNP tūrisma attīstības stratēģiju, īstenot
kopīgus publicitātes pasākumus GNP kā
vienota tūrisma galamērķa popularizēšanai.
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz
noslēgtajiem
sadarbības
līgumiem,
2012.gadā turpināja koordinēt un finansiāli
pārvaldīt Līgatnes, Raunas, Priekuļu,
Amatas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un
Amatas
novadu
apvienoto
būvvaldi,
izglītības pārvaldi un starptautisko attiecību
sadarbību.
Sadarbības līgumu par novadu pašvaldību
(Līgatnes, Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu,
Raunas, Vecpiebalgas un Amatas novads)
sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai, t.i.,
metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības
iestādēm un pašvaldībām juridiskos un
pašvaldību
sadarbības
jautājumos,
būvvaldes pakalpojumu saņemšana un
starptautisko sakaru attīstība parakstīja
2010.gadā sākumā.
2011.gada nogalē Amatas novads kopā ar
citām
6
pašvaldībām
(Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas
un Vecpiebalgas) parakstīja Nodomu
protokolu ar sadraudzības partneri no
Norvēģijas - Ostfoldas reģiona pašvaldībām
un padomi.
Amatas novads ar citām
vietējām
pašvaldībām (jo īpaši no Vidzemes reģiona)
sadarbojas arī citos ar kaimiņu pašvaldībām
kopīgos
projektos.
Amatas
novada
pašvaldība ir partneris arī Valmieras
pilsētas vadītajos ESF projektos, kuros tiek
nodrošināta augsta līmeņa apmācība
pašvaldību speciālistiem.
Amatas novada pašvaldība uzlabojusi darbu
starptautiskos projektos, realizējot divus
projektus programmā „Eiropa Pilsoņiem”
Itālijā Sardīnijā un Bolate. Noslēgts
sadarbības līgums ar Azerbaidžānas
Republikas Izmaili pilsētu par turpmākiem
attīstības projektiem. Aktīvi turpinājušies
starptautiskie sadarbības projekti ar Kindas
komūnu Zviedrijā, Alitas pilsētu Lietuvā un
Suvalki pilsētu Polijā.

Amatas novads regulāri organizē dažādus
pasākumus, sadarbojoties ar dažādām
organizācijām
un
vietējām
kaimiņu
pašvaldībām - regulāri norisinās dažādi
bezmaksas semināri, pieredzes apmaiņas
pasākumi.

IZGLĪTĪBA
Amatas novadā ir
iestādes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sekojošas izglītības

Nītaures vidusskola,
Amatas pamatskola,
Drabešu internātpamatskola,
Spāres speciālā internātpamatskola,
Drabešu sākumskola,
pirmsskolas izglītības iestāde
„Kastanītis” (Ģikšos),
pirmsskolas izglītības iestāde Taurīte”
(Nītaurē),
Sērmūkšu pamatskola (Skujenes
pagastā),
Skujenes pamatskola,
Zaubes pamatskola,
Nītaures mūzikas un mākslas skola.

Amatas pamatskolā ir rakstnieces un
kultūrvēsturnieces
Melānijas
Vanagas
muzejs.
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Izglītības iestāde

Licencētās izglītības programmas
(bērnu skaits uz 03.09.2012)

Interešu izglītība
pulciņu skaits

Pedagogu
skaits

Amatas
pamatskola

〉 Pamatizglītības programma (78)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (4)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (1)

Jaunie satiksmes dalībnieki
Citi individuālie sporta veidi
Vokālie ansambļi
Tehniskā modelēšana un
konstruēšana
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Drabešu
internātpamatskola

〉 Pirmsskolas izglītības programma (10)
〉 Pamatizglītības programma (80)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (9)

Vokālais ansamblis
Tautas deja
Kokapstrāde
Netradicionālie rokdarbi
Teātra pulciņš
Basketbols
Aerobika

31

10 pulciņi, nosaukumi nav
atšifrēti

38

Tautas deja
Instrumentu ansamblis (2)
Sporta vingrošana

17

-

13

4 pulciņi, nosaukums nav
atšifrēts

14

Ansamblis
Debates
Sports
Tautas dejas
Komerczinības

18

Netradicionālie rokdarbi
Ritmika
Citas sporta spēles
Popgrupa
Tehniskā modelēšanas un
konstruēšana

14

Spāres speciālā
internātpamatskola

Drabešu
sākumskola
PII „Kastanītis”

Zaubes pamatskola

Nītaures
vidusskola

Sērmūkšu
pamatskola

〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (25)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem (36)
〉 Kokizstrādājumu izgatavošana (5)
〉 Būvdarbi (7)
〉 Ēdināšanas pakalpojumi (8)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (59)
〉 Pamatizglītības 1.posma (1.-4.kl.)
programma (42)
〉 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.4.kl.) programma izglītojamajiem ar
fiziskās attīstības traucējumiem (1)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (69)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (5)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (14)
〉 Pamatizglītības programma (40)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem (1)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (36)
〉 Pamatizglītības programma (55)
〉 Pamatizglītības programma (8)
〉 Pamatizglītības programma (7)
〉 Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (1)
〉 Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma (19)
〉 Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma (15)
〉 Pirmsskolas izglītības programma (16)
〉 Pamatizglītības programma (51)

TABULA 2: ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, SKOLĒNU UN PEDAGOGU SKAITS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
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VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE UN
PAKALPOJUMI
Sociālo pakalpojumu sniegšanu Amatas
novadā
nodrošina
Amatas
novada
pašvaldības Sociālais dienests.
Sociālie pakalpojumi Amatas novadā:
〉
〉
〉

aprūpe mājās;
pansijas pakalpojumi;
sociālā darbinieka darbam ar ģimeni
sniegtie pakalpojumi.

Cita veida sociālos pakalpojumus, kuri nav
pieejami
Amatas
novada
teritorijā,
pašvaldība
pērk
no
pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī nodrošina iedzīvotājiem
Latvijas Republikas likumdošanā valsts
garantēto sociālo pakalpojumu saņemšanu.
Galvenais no dienesta uzdevumiem ir
plānot un organizēt sociālo palīdzību un
pakalpojumus pašvaldības teritorijā.
Kopumā Sociālajā dienestā strādā 7
darbinieki, kas apseko klientus dzīvesvietā,
kā arī pieņem individuāli.
Novadā darbojas arī Sociālā dienesta
struktūrvienības - pansijas „Doles” un
„Vējsaule”.
Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina
3 ģimenes ārsti. Savukārt neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkta Amatas
novadā nav, šajā jomā iedzīvotājus apkalpo
Cēsu apkārtnes medicīniskais transports.
Nītaurē, Zaubē un Skujenē ir aptiekas, taču
bieži vien tuvāk Cēsīm dzīvojošie iedzīvotāji
medikamentus iegādājas Cēsu aptiekās vai
citur.

KULTŪRA
Novadā atrodas 5 tautas nami (Drabešos,
Amatā, Skujenē, Nītaurē, Zaubē), kuros
regulāri notiek dažādi kultūras un atpūtas
pasākumi, bez tam novadā ir 5 bibliotēkas
(Līvos, Ģikšos, Skujenē, Nītaurē un Zaubē).

TAUTAS NAMI
Drabešu pagasta tautas nams atrodas
„Ausmās”,
tieši
blakus
domes
administratīvajai ēkai. Tautas nams kalpo
par vietu, kur pulcējas daudzi pašdarbnieku
kolektīvi un notiek dažādi kultūras
pasākumi. Kopumā gada laikā vidēji notiek

47 bezmaksas pasākumi (valsts svētki,
semināri, koncerti, izrādes, sasniedzot
aptuveni 3000 lielu apmeklētāju skaitu).
Drabešos darbojas sekojoši pašdarbības
kolektīvi: vīru koris „Cēsis” un folkloras kopa
„Ore”, Drabešu sākumskolas zālē darbojas
arī līnijdeju grupa.
Amatas kultūras centrs atrodas Amatas
pagasta Ģikšos. Kultūras centram 2011.
gadā tika veikta renovācija, ēka tika
siltināta. Amatas kultūras centrā darbojas
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Amata”,
amatierteātris „TAKA” un līnijdeju grupa.
Zaubes kultūras un sabiedriskajā centrā
darbojas jauktais koris, līnijdeju grupa un
interešu kopa „Trejdeviņi”.
Nītaures saieta namā darbojas sekojoši
pašdarbības kolektīvi: pirmskolas vecuma
bērnu deju kolektīvi, Nītaures lauku teātris,
veselīga uztura atbalsta grupa, rokdarbu
pulciņš.
Skujenes tautas namā darbojas vidējās
paaudzes
deju
kolektīvs
„Skujene”,
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs,
bērnu teātra pulciņš, amatierteātris, sieviešu
vokālais ansamblis un rokdarbnieču pulciņš.

BIBLIOTĒKAS
Amatas novadā darbojas 5 bibliotēkas,
Līvos, Ģikšos, Skujenē, Nītaurē un Zaubē.
Bibliotēku darba laiks ir katru darba dienu
no plkst. 8.00 līdz 17.00 ar pusdienlaiku no
12.00 līdz 13.00. Visās bibliotēkās ir
pieejams bezmaksas ātrgaitas internets, to
var lietot arī ārpus telpām. Bibliotēkas
galvenokārt atrodas pašvaldībai piederošās
telpās, izņemot Līvu bibliotēku, kura atrodas
privātpersonas iznomātās telpās un nomas
maksu
un
visus
izdevumus
sedz
pašvaldība.
Nītaures pagasta bibliotēka ir Amatas
novada pašvaldības kultūras, informācijas
un izglītības iestāde. Bibliotēka atrodas
vienā ēkā ar mūzikas un mākslas skolu,
kultūras namu un pagasta pārvaldi.
Bibliotēka dibināta 1923.gadā. Tā atrodas
pašvaldības ēkas 2. stāvā un nav pieejama
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Remonts
veikts 2011.gadā kopā ar kultūras nama
renovāciju. Bibliotēkas krājums ir 8314
vienības.
Krājuma
fiziskā
kvalitāte
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vērtējama kā apmierinoša, ir bagātīgs
periodisko izdevumu klāsts. Atbilstoši
publiskās bibliotēkas funkcijām, bibliotēka ir
aktīvi strādājusi pie fonda popularizēšanas.
Īpašs uzsvars bibliotēkas darbā veltīts
novadpētniecībai (izveidotās mapes), kas
popularizē Nītaures pagasta kultūras
mantojumu.
Bibliotēka ir datorizēta,
informācija
par
bibliotēku
atrodama
globālajā tīmeklī.
Nītaures bibliotēka, piedaloties Cēsu rajona
lauku partnerības un Nīderlandes fonda
KNHM projektu konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli 2010″, ir saņēmusi daļēju atbalstu
projektam
“Bērnu
stūrīša
ierīkošana
Nītaures pagasta bibliotēkā”.
Ģikšu bibliotēka dibināta 1951. gadā kā
Rencēnu ciema Rencēnu bibliotēka. Pašlaik
atrodas Amatas pagasta centrā Ģikšos jau
vairāk kā 30 gadus, kopš 1977.gada, kad
tika uzcelta kopējā ēka ar padomju
saimniecības “Amata” kantori un kultūras
namu. Amatas novada Ģikšu bibliotēka ir
Amatas novada pašvaldības kultūras,
informācijas
un
izglītības
iestāde.
Bibliotēkas tuvumā ir pirmskolas mācību
iestāde, dienas aprūpes centrs, kultūras
nams un citas iestādes. Bibliotēka atrodas
pašvaldības ēkas otrajā stāvā un tā nav
pieejama
cilvēkiem
ar
kustību
traucējumiem. Bibliotēkas izmantošanas
dinamika vērtējama kā stabila. Lietotāju
skaits un apmeklējums palielinās. Krājums
aptuveni 9454 vienības, bibliotēka apgādā
ar informācijas nesējiem visas lasītāju
grupas, un tā ir datorizēta.
Amatas novada Līvu bibliotēka ir Amatas
novada pašvaldības kultūras, informācijas
un izglītības iestāde. Bibliotēkas tuvumā ir
Drabešu sākumskola un internātskola.
Bibliotēka dibināta 1908. gadā. Bibliotēka
atrodas vienstāva ēkā, kas celta 2008.gadā.
Bibliotēkas
telpas
tiek
īrētas
no
privātpersonas. Bibliotēka ir pieejama
cilvēkiem
ar
kustību
traucējumiem.
Apgaismojuma,
mēbeļu
un
pārējā
aprīkojuma atbilstība – laba. Bibliotēkas
krājums 6941 vienības. Krājuma fiziskā
kvalitāte apmierinoša. Norisinās darbs pie
krājuma popularizēšanas visām lasītāju
grupām.
Norādes
palīdz
lietotājam
orientēties brīvpieejas apstākļos. Bibliotēka
regulāri rekomplektē krājumu atbilstoši
publiskās bibliotēkas funkcijām. Viena no

bibliotēkas prioritātēm – novadpētniecība. Ir
apkopoti bibliotēkas vēstures materiāli.
Materiāli tiek kārtoti mapēs, popularizēti
novada iedzīvotājiem un viesiem. Bibliotēkā
norisinās individuāla lietotāju apmācība IT.
Bibliotekāre
organizē
tematiskus
pasākumus
bibliotēkas
apmeklētājiem,
strādā pie fonda atklāsmes. Laba sadarbība
ar pirmsskolas iestādēm. Informācija par
bibliotēku atrodama globālajā tīmeklī, kā arī
norisinās sadarbība ar izdevumiem „Amatas
avīze” un „Druva”. Ir izveidota atsauksmju
un ierosinājumu burtnīca, kā arī urna
„Ierosinājumi Amatas novada pašvaldībai”,
kas vērtējams pozitīvi.
Skujenes pagasta bibliotēka ir Amatas
pašvaldības kultūras, informācijas un
izglītības iestāde. Bibliotēka dibināta
1923.gadā. Sērmūkšu bibliotēkas krājums ir
5375 vienības un tā nodrošina ar
informācijas
nesējiem
visu
interešu
lasītājus. Krājums sastāv no aktīvā
brīvpieejas fonda. No 2005. līdz 2011.
gadam rekomplektēti 3628 izdevumi. Liela
vērība
tiek
veltīta
novadpētniecībai.
Bibliotēka gatavo mapes par novadniekiem.
Bibliotēka
ir
datorizēta
un
notiek
individuālas lietotāju apmācības. Nozīmīga
darba joma – lasīšanas veicināšana.
Bibliotēka organizē tematiskus pasākumus,
bibliotekārās stundas un izstādes.
Zaubes pagasta bibliotēka ir Amatas
novada pašvaldības kultūras, informācijas
un izglītības iestāde. Bibliotēkas tuvumā ir
pamatskola un citas iestādes. Bibliotēka
dibināta 1923.gadā. Bibliotēka atrodas
pašvaldības ēkas pirmajā stāvā. Bibliotēka
ir
pieejama
cilvēkiem
ar
kustību
traucējumiem. Bibliotēkas remonts veikts
2012.gadā renovējot ēku, kurā atrodas
bibliotēka. Bagātīgs periodisko izdevumu
klāsts. Bibliotēkas krājums 6711 vienības.
Bibliotēka ir datorizēta, apmāca lietotājus
lietot IT.

TRADĪCIJAS
Bez daudzajiem kultūras pasākumiem
tautas namos, īpašu lomu vietējā, gan
Latvijas kultūras un mākslas dzīvē ieņem
kultūras pasākumi, kuri tiek rīkoti novada
teritorijā.
Viens
no
tradicionālajiem
pasākumiem ir Maizes svētki, kuri norisinās
Āraišu apkārtnē. Popularitāti ieguvuši ir
novada svētki, kuri norisinās katru gadu.
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INFORMĀCIJAS KANĀLI UN NOVADA
ZĪMOLS
Kā galvenie informācijas kanāli iedzīvotāju
informēšanai par aktualitātēm un aktivitātēm
novadā, tiek izmantoti galvenokārt divi:
informatīvais izdevums „Amatas avīze” un
novada
oficiālā
interneta
vietne
www.amatasnovads.lv, kurā ir pieejama
informācija
par
visām
iestādēm,
pakalpojumiem,
aktualitātēm,
kā
arī
elektroniski visi informatīvā izdevuma
„Amatas avīze” numuri. Novada pašvaldība
sadarbojas ar laikrakstu „Druva”, kā arī
Vidzemes TV. Regulāri ar iedzīvotājiem
notiek tikšanās katrā no pagastiem, kurās
tiek runāts un diskutēts par paveiktajiem
darbiem un to, kas ir jāuzlabo, jārisina vai
jāattīsta, un kas ir aktuālākais un
nozīmīgākais Amatas novadā.
2010.gadā novada dome apstiprināja
Amatas novada ģerboni, 2011.gadā tika
apstiprināts arī novada karogs.

ATTĒLS 9: NOVADA KAROGS

ATTĒLS 10: NOVADA KAROGA 2.PUSE

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Pēc dažādu reģistru datiem, Amatas
novadā ir reģistrētas 48 nevalstiskās
organizācijas – biedrības, nodibinājumi,
fondi, mednieku klubi utml. Kā zināmākie ir
Biedrība „KasTe”, Amatas novada attīstības
fonds, „Nītaureņi”, “Novadnieki attīstībai”,
“Livonensis”,
“Pilsoniskās
sabiedrības
attīstības fonds” un biedrība “VējSaule”.

Amatas novada vārds Latvijā var tikt
asociēts lielākoties ar Āraišu ezerpili un
dzirnavām, Amatciemu – projektu, ko
realizē Drabešu pagastā un kura ietvaros
tiek izbūvēts vesels ciemats, sabalansējot
cilvēka vajadzības ar sniegto dabas
skaistumu. Amatas novads asociējas ar
ekskluzīviem pakalpojumiem un produktiem,
ko atzīst arī starptautiski – Annas muiža, ar
interesantu tūrisma gala produktu – Rakšu
zooparks, kā arī ievērojamu kultūrvēsturisko
mantojumu.

Arī Amatas novadā, līdzīgi, kā citās
pašvaldībās pēdējo gadu laikā realizēti
vairāki starptautiskās sadarbības projekti,
kā arī projekti, kas veicina novada dažādu
nozaru un infrastruktūras attīstību.

Amatas novadam ir izdota grāmata, pie
kuras izveides savulaik ir strādājis Āraišu
ezerpils arheologs Jānis Apals.

ES struktūrfondu līdzekļu saņēmēji ir gan
vietējās zemnieku saimniecības, gan
biedrības, gan Amatas novada pašvaldība.

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Kopumā pēdējo 5 gadu laikā novadā
īstenoti 27 pašvaldības projekti12 ar ES
struktūrfondu
atbalstu.
Kopējās
visu
projektu izmaksas bijušas 2994637 Ls.
Ieskaitot privāto sektoru, novadā realizēti
kopumā 54 projekti par kopējo summu
4518116.07 Ls, no kuriem 2379312.32 Ls ir
Eiropas finansējums.
ATTĒLS 8: NOVADA ĢERBONIS

Salīdzinot īstenoto Amatas novada projektu
skaitu, kuriem piesaistīts ES finansējums, ar
apkārtējo Vidzemes reģiona kaimiņu
12

ES projektu datu bāze Vidzemes plānošanas reģionā līdz
2011.gadam, Vidzemes plānošanas reģions

21
pašvaldību
aktivitāti
struktūrfondu
izmantošanā, var secināt, ka realizēto
projektu skaits Amatas novadam ir liels,
kopumā tas ierindojas trešajā vietā aiz Cēsu
un Priekuļu novadiem.

54
69
27
13
22
70
Amatas novads
Ērgļu novads
Pārgaujas novads

Cēsu novads
Līgatnes novads
Priekuļu novads

ATTĒLS 11: ĪSTENOTO ES STRUKTŪRFONDU PROJEKTU SKAITS

2379312.32
26043548,24

3919324.38
2722543.08
924199.13
8795691.85

Amatas novads
Ērgļu novads
Pārgaujas novads

Cēsu novads
Līgatnes novads
Priekuļu novads

ATTĒLS 12: KOPĒJAIS ES STRUKTŪRFONDU PIESAISTĪTAIS
FINANSĒJUMS (LS)

420.4
1427,4
1147.3
740.2
234.2
1052.2
Amatas novads

Cēsu novads

Ērgļu novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Priekuļu novads

ATTĒLS 13: KOPĒJAIS ES STRUKTŪRFONDU PIESAISTĪTAIS
FINANSĒJUMS UZ VIENU NOVADA IEDZĪVOTĀJU (LS)
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Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

summa
(LVL)

1. Zaubes pamatskolas mājturības klašu izbūve

06.11.2009

20.10.2014

25 750

2. Nītaures pagasta atkritumu izgāztuves " Sārtēni"
rekultivācija

02.11.2006

20.03.2026

16 120

3. Sērmūkšu pamatskolas ēkas remonta siltināšanas un
labiekārtošanas celtniecības darbu veikšanai

27.10.2009

20.11.2016

123 250

4. Atkritumu izgāztuves "Konrādi" rekultivācija

11.04.2007

20.02.2027

370 000

5. Izglītības iestāžu modernizācija un
energoefektivitātes paaugstināšana

27.10.2009

20.07.2027

186 840

6. Ģikšu un Līvu apdzīvoto vietu ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve

27.10.2009

20.06.2028

330 787

7. Nītaures pagasta ēkas jumta nomaiņa

27.10.2009

20.06.2028

42 540

8. Zaubes pagasta skolas ēkas katlumājas un
siltummezglu rekonstrukcijai

06.11.2009

20.08.2028

182 749

9. Jaunatnes tūrisma mītnes "Staļļi" renovācijas
pabeigšana un tautas nama rekonstrukcijas
pabeigšana

27.10.2009

20.10.2018

54 872

10. Dzīvojamās mājas "Vecskujene" jumta seguma
nomaiņa

27.10.2009

20.10.2018

7 174

11. Amatas novada autoceļa posma Meijermuiža-Vāļi
rekonstrukcija

02.10.2009

20.09.2019

77 760

12. Ciemata "Bille" ūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukcija

05.10.2005

01.07.2020

25 000

13. Nītaures pagasta saieta nama vienkāršotā
rekonstrukcija

12.02.2010

20.12.2020

106 127

14. Nītaures pagasta saieta nama vienkāršotā
rekonstrukcija

27.07.2010

20.12.2021

49 503

15. Skujenes pagasta autoceļa posma Skujene-Amatas
asfalta seguma izbūve

23.11.2010

20.12.2015

29 713

16. Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana

20.09.2010

20.08.2020

26 980

17. Zaubes pagasta autoceļa Liepas skola-Kalmes
rekonstrukcija

03.11.2010

20.10.2020

56 829

18. Zaubes ciema Lakstīgalu ielas rekonstrukcija

03.11.2010

20.10.2020

63 255

19. Amatas novada pašvaldības autoceļa Nr.96 Ērgļu
ceļš-Ruki rekonstrukcija

09.05.2011

20.04.2021

108 872

20. Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures ciemā

09.05.2011

20.04.2021

259 062

21. Spāres speciālās .internātskolas pieejamības
infrastruktūras uzlabošana

21.06.2011

20.06.2021

50 142

22. Rotaļu un atpūtas laukuma izbūve Ieriķu, Skujenes,
Ģikšu, Zaubes ciemos

21.06.2011

20.06.2021

31 909

23. Ģikšu ciemata saieta nama rekonstrukcija

21.06.2011

20.06.2021

233 736

24. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ģikšu
ciemā

21.10.2011

20.09.2021

216 702

25. Satiksmes drošības uzlabojumi Ieriķu ciemā

21.10.2011

20.09.2021

74 227

26. Ūdenssaimniecības attīstība Līvu ciemā

03.11.2011

20.09.2021

176 728

27. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transportu iegāde

30.11.2011

20.09.2018

68 010

Projekta nosaukums

KOPĀ: 2 994 637
TABULA 3: ĪSTENOTIE PROJEKTI AR ES FINANSĒJUMA PIESAISTI
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FUNKCIONĀLĀS SAITES
Amatas
novadam
ir
izveidojušās
funkcionālās saites ar citām pašvaldībām lielākoties ar Cēsīm, kā arī Siguldas un
Rīgas pilsētu. Vietējie iedzīvotāji uz
tuvākajām pilsētām dodas ikdienā, jo tur
atrodas to mācību/darba vieta (Rīga,
Sigulda, Cēsis), lielākajās pilsētās atrodas
medicīnas un veselības aprūpes iestādes,
sadzīves pakalpojumi, kā arī
pilsētas
apmeklē brīvdienās, izmantojot kultūras,
sporta un atpūtas piedāvājumu. Plašas
funkcionālās saites Amatas novadam ir ar
apkārtējām pašvaldībām tūrisma jomā, jo
īpaši pateicoties GNP un kopējiem
Vidzemes tūrisma maršrutiem.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Par drošību un sabiedrisko kārtību novadā
atbild viens Vidzemes reģiona pārvaldes
Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
inspektors.

Piecus noziegumus izdarījuši nepilngadīgie,
3 no tiem izdarīti grupā, 1 alkohola reibumā
un 1 narkotisko vielu reibumā.
Noziedzīgo nodarījumu rezultātā konstatētā
materiālo zaudējumu summa – 33295 LVL,
no tiem cietušajiem atlīdzinātā summa 1306
LVL.
Pavisam 2010.gadā Amatas novadā
cietušas 5 nepilngadīgas personas.
Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var
ziņot Cēsu pašvaldības sīkdzīvnieku
patversmei „Lācīši”, kurai ir noslēgts
sadarbības līgums ar Amatas novada
pašvaldību.

ATTĪSTĪBAS INDEKSS
Novada
teritorijas
attīstības
līmeņa
indekss13 pēc 2011.gada datiem ir 0,035.
Starp 110 Latvijas novadiem Amatas
novads ieņem 43.vietu.

Amatas novadā nav pašvaldības policijas.

0.343
0.466

2010.gadā kopā reģistrēto noziedzīgo
nodarījumu skaits – 152, no tiem sevišķi
smagi 3, smagi – 48, mazāk smagi – 61 un
krimināli pārkāpumi - 33.
No visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 6 –
nodarīti pret dabas vidi, 1 reģistrēts kā
nonāvēšana, 4 veikti pret personas
veselību, 1 pret personas pamattiesībām un
pamatbrīvībām, 5 pret tikumību un
dzimumneaizskaramību, 1 pret ģimeni un
nepilngadīgajiem, 96 pret īpašumu, 11
tautsaimniecībā, 5 pret vispārējo drošību un
sabiedrisko kārtību, 15 pret satiksmes
drošību, 5 pret pārvaldības kārtību, 1 pret
jurisdikciju un 1 pret valsts institūciju
dienestā.
Vienā gadījumā veikti tīši miesas bojājumi,
pastrādātas 62 zādzības, t.sk. 11 nelielā
apmērā un 13 veiktas dzīvokļos, 1 zādzība
fiksēta no automašīnas, 2 automašīnu
zādzības, 3 krāpšanas, 6 CSN ar
cietušajiem, 1 CSN ar nāves sekām, 8
transporta līdzekļu vadīšana dzērumā.

0.345

0.035

0.608
-0.031
-0.659

Amatas novads
Ērgļu novads
Priekuļu novads
Pārgaujas novads

-0.532

Cēsu novads
Ogres novads
Līgatnes novads
Siguldas novads

ATTĒLS 14: ATTĪSTĪBAS INDEKSA RĀDITĀJS

Salīdzinot šo rādītāju ar apkārtesošajām
pašvaldībām, var secināt, ka rādītājs
2011.gadā ir samazinājies un ir sliktāks
nekā 2010.gadā (0,151). No blakus
esošajiem novadiem Amatas novads
attīstības ziņā ir priekšā Ērgļu, Līgatnes un
Amatas novadiem, kuriem rādītājs ir
zemāks.

Šaujamieroču
neatļauta
izgatavošana,
glabāšana un realizācija fiksēta 3
gadījumos.
13

MK noteikumi Nr.318, 2.pielikums MK noteikumiem Nr.482–
Teritorijas attīstības indekss novadiem
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PĀRVALDĪBAS UN PAKALPOJUMU
NOVĒRTĒJUMS
Amatas novada pašvaldības administrācija
izvietota Drabešu pagastā Rīga – Pleskava
– Igaunijas robeža šosejas (A2) malā, ēkā,
kas vēsturiski ir būvēta tieši pašvaldības
vajadzībām. Novada pārvaldes izvietotas
bijušajos pagastu centros – Ģikšos,
Skujenē, Nītaurē un Zaubē, līdz ar to
novadam praktiski nav viena kopēja
pašvaldības administrācijas centra, kā tas ir
raksturīgs vairumam novadu. Tas vērtējams
vienlaicīgi kā stiprā un vājā puse, jo veicina
novada atsevišķu ciemu saglabāšanos un
izaugsmi, savukārt apgrūtina pašvaldības
darba organizēšanu, jo attālums no pagastu
centriem līdz administrācijas ēkai ir liels. Lai
atvieglotu
iedzīvotājiem
pakalpojumu
sniegšanu atsevišķās jomās, piemēram,
būvatļaujas saņemšanu un zemes lietu
kārtošanu,
atsevišķas
novada
izpildinstitūciju struktūras izvietotas Cēsu
pilsētā.
Novada pārvalde ir kompakta un nodrošina
visu likumā noteikto pašvaldības funkciju
izpildi.
Amatas novada vārds tiek uzskatīts par ļoti
atpazīstamu, lielākoties dēļ savdabīgās
uzņēmējdarbības
veidiem,
piemēram,
projekta „Amatciems” realizācija, zooloģiskā
parka „Rakši” izveide, kurā tiek audzēti
kamieļveidīgie
dzīvnieki,
atpazīstamā
kultūras piemiņu vieta Āraišu ezerpils un
dzirnavas, dizaina viesnīca „Annas hotel”
u.c. Novadā ir izveidots Jauniešu centrs
Līvos, ir nodibināta pirmā jauniešu biedrība
„Nītaureņi”.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāte pēc
iedzīvotāju
domām
lielākoties
ir
apmierinoša.
Lielākā
daļa
aptaujāto
apmierinoši vērtē pašvaldības iestāžu un
kultūras iestāžu sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
Iedzīvotāji ir apmierināti ar izglītības
pakalpojumu kvalitāti, vairumā gadījumu ar
kultūras un izklaides pasākumiem, tāpat arī

ar veselības aprūpes pakalpojumiem.
Lielākā
neapmierinātība
ir
ar
pakalpojumiem, kuri nav pieejami novada
teritorijā,
piemēram
zobārstniecība,
veloceliņi
un
maršruti,
namu
apsaimniekošana,
centralizētā
siltumapgāde un sadzīves pakalpojumi.
Iedzīvotāji (69 no 124 respondentiem)
norādījuši, ka būtu nepieciešams vairāk
informācijas par pašvaldības darbību, 46
vēlas vairāk informāciju par novadā
notiekošajiem
kultūras
un
sporta
pasākumiem, kā arī bieži vien norādījuši arī
uz pārējām jomām un nepieciešamību pēc
plašākas informācijas gan „Amatas avīze”,
gan mājaslapā. Procentuāli liela interese ir
par uzņēmējdarbības jautājumiem, kā arī
par ciemu, kurā dzīvo.

DARBA GRUPU REZULTĀTI
Neskatoties uz atsevišķu NVO aktivitāti,
pašvaldībai būtu nepieciešams vēl vairāk
pilnveidot NVO sektoru, veicinot jaunu
biedrību izveidi un organizējot vietējo
projektu konkursus. Attiecībā uz kultūru
novads var lepoties ar kultūrvēsturisko
mantojumu un spēcīgām tradīcijām.
Novadam trūkst kopīgas tradīcijas, jo
lielākoties vietējo kultūras, sporta un atpūtas
dzīvi veido atsevišķas pagastu saglabātās
tradīcijas. Būtiska loma pakalpojumu
pieprasījumā
ir
tuvāko
pilsētu
piedāvājumam, jo nereti tas ir pievilcīgāks
nekā Amatas novadam, tādēļ nepieciešams
veicināt sadarbību, veidojot kopēju kultūras
un sporta nozaru attīstību reģionā.
Novada domei nepieciešams popularizēt
novada zīmolu un veicināt savstarpēju
iedzīvotāju un interešu grupu sadarbību.
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DABAS RESURSI
ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS
Amatas
novads
atrodas
Vidzemes
Centrālajā augstienē. Kopējā novada
teritorija ir 745,51 km2. Amatas novada
teritorijā pēc 2009.gada reformas ietilpst
pieci pagasti. Līdz tuvākajai pilsētai Cēsis
no tālākās Amatas novada robežas ir
aptuveni 72 km. Attālums līdz valsts
galvaspilsētai Rīga ir robežās no 90 līdz 122
km. Amatas novadam nav izteikta centra,
tajā ietilpst 16 ciemati, novada apdzīvotās
vietas ir izkliedētas.

TERITORIJAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA
Ekonomiski aktīvākais no visiem novada
teritorijā
ietilpstošajiem
pagastiem
ir
Drabešu pagasts. Pagasta kopējā platība
120 km2. Pagasta teritoriju šķērso Rīgas Valkas dzelzceļu līnijas, Rīga – Veclaicene
– Igaunijas robeža (A2) šoseja un Cēsu Drabešu šoseja. Reljefu veido pauguri,
gravas, ielejas, kas piedod šim apvidum
skaistas ainavas, neatkārtojamus dabas
skatus. Teritorijas daļa ziemeļu virzienā no
A2 šosejas atrodas valsts nozīmes
NATURA 2000 dabas aizsardzības teritorijā
- Gaujas nacionālajā parkā. Šajā teritorijā ir
atrodami lielākie dabas un kultūras
pieminekļi
–
Zvārtes
iezis,
Āraišu
arheoloģiskais muzejparks, Livonijas ordeņa
pilsdrupas. Drabešu pagasta teritorijā
atrodas Amatas novada lielākie uzņēmumi.
Amatas pagasts. Pagasta kopējā platība
108 km2. Pagasta robežupe ir Amata.
Pagastam ir izteikts centrs Ģikši, kas
atrodas 85 km attālumā no Rīgas. Tuvums
galvaspilsētai un Cēsīm (20 km) ir faktors,
kas labvēlīgi ietekmē ekonomisko darbību.
Pagasta otrs lielākais ciemats Spāre
atrodas 8 km attālumā no Ģikšiem.
Satiksme starp Spāri un Ģikšiem ir neērta.
Spāres
iedzīvotāji
pārsvarā
izmanto
Drabešu pagasta infrastruktūru, veikalus,
ambulanci un pastu Ieriķos. Amatas
pagastā galvenokārt dominē zemes ceļi.
Skujenes
pagasts
atrodas
novada
dienvidaustrumu daļā, 34 km no Cēsīm, 92
km no Rīgas. Pagasts robežojas ar Vaives,
Taurenes, Kaives, Zaubes, Nītaures un
Amatas pagastu, kā arī Ogres novada

Mazozolu pagastu. Pagasta kopējā platība
ir 176,78 km2. Pagasta teritorijā ir noteiktas
galvenās apdzīvotas vietas – Sērmūkši un
Skujene.
Skujenes pagastā ir Gaujas
izteka. Pagasta centrs ir Skujene. Šajā
teritorijas
daļā
izteikti
dominē
mežsaimniecības nozare.
Nītaures pagasts atrodas dienvidaustrumu
daļā. Tā platība ir 173,58 km2 un teritorijas
ziņā tas ir Amatas novadā lielākais pagasts.
Nītaures pagasts robežojas ar Zaubes,
Līgatnes, Skujenes un Mālpils pagastiem un
Siguldas novadu. Nītaure, kas ir pagasta
centrs, atrodas 45 km no Cēsīm, 17 km no
Līgatnes, 75 km no Rīgas. Nītaures pagastā
sākas Gaujas pieteka Amata un no Lielās
Juglas satekām – Mergupe. Pagasts bagāts
ar ezeriem un dīķiem, no kuriem lielākie –
Asaru ezers, Ezerrožu ezers, Rezguļu
ezers, Domēru ezers. Šajā teritorijas daļā
pārsvarā dominē lauksaimniecības nozare.
Pagasta teritorijā ir aptuveni 70 zemnieku
un piemājas saimniecībām.
Zaubes pagasts atrodas dienvidrietumu
pusē, pie robežas ar Rīgas plānošanas
reģionu. Attālums no Zaubes līdz Cēsīm 45
km (caur Asariem) vai 55 km (caur
Augšlīgatni), līdz Siguldai - 40 km, līdz Rīgai
- 80 km (caur Mālpili) vai 90 km (caur
Augšlīgatni), līdz Nītaurei 12 km. Z un ZR
Zaubes pagasts robežojas ar Nītaures
pagastu, ZA un A - ar Skujenes un Kaives
pagastu. DA un D ir robeža ar Taurupes un
Mazozolu pagastu, DR - ar Ķeipenes
pagastu, bet R - ar Mālpils pagastu.
Galvenā
darbības
nozare
ir
mežsaimniecība.

RELJEFS
Amatas novada robežās reljefs ir izteikti
paugurains. Pauguru augstums ir 5-40
metri, visbiežāk 15-25 metri. Āraišu
apkaimē pauguraino reljefu saposmo 7-8
km garas, līdz 30 m dziļas un 500-800 m
platas ielejas ar stāvām nogāzēm un
nelīdzenu dibenu, kur pazeminājumos
atrodas vairāku gleznainu ezeru ķēdes
(Juvera, Bānūžu, Āraišu). Centrālajā daļā
raksturīgi sarežģīta un dažāda izmēra un
konfigurācijas pauguri.
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DERĪGIE IZRAKTEŅI

KLIMATS

Amatas novads salīdzinoši ir bagāts ar
dažādiem minerālajiem resursiem. Teritorijā
apzināti un pētīti tādi derīgie izrakteņi kā:
dolomīts, ģipšakmens, stikla un veidņu
smilts, māls (devona un kvartāra), smilts –
grants un smilts, kūdra, sapropelis un
saldūdens kaļķiezis. Nozīmīgs derīgais
izraktenis ir arī māli. Izplatīts derīgais
izraktenis un Amatas teritorijā visbiežāk
sastopamais un visvairāk izstrādātais derīgo
izrakteņu veids ir smilts - grants un smilts.
Amatas novads ir samērā labi nodrošināts
ar šo derīgo izrakteni. Amatas novada
teritorijā izpētītas 8 atradnes. Lielākā daļa
atradņu ir nelielas - ar krājumiem līdz 1
milj.m3, un tās tiek izmantotas galvenokārt
vietējām vajadzībām. Amatas novadā
sastopamā smilts - grants un smilts ir
galvenokārt
fluvioglaciālas
izcelsmes.
Atradnes galvenokārt pētītas ceļu būves
vajadzībām. Smilts - grants materiāls
izmantojams arī betona ražošanā, savukārt
atsijātā un dabīgā smilts - celtniecības
javām un būvsmiltij, dažās atradnēs arī
silikātķieģeļiem.

Novadam ir raksturīgs Vidzemes centrālās
augstienes klimats ar agru sala iestāšanos
rudeņos, salīdzinoši garām ziemām, lielu
nokrišņu daudzumu. Diennakts vidējās
temperatūras zem +8○C, kuru uzskata par
apkures
perioda
sākumu,
Vidzemes
centrālajā augstienē vidēji ir 215 dienas
gadā, kas ir visilgākais periods Latvijā, bet,
piemēram, Rīgā tas ir 205 dienas.
Salīdzinot ar citiem tuvākajiem novadiem,
ziemas šeit ir garākas, nokrišņu daudzums
lielāks. Šādi apstākļi apgrūtina laukaugu
audzēšanu. Salīdzinoši īss veģetācijas
periods samazina potenciālo kultūraugu
ražību un ražas kvalitāti. Paugurainais
reljefs izraisa klimatisko apstākļu atšķirības
vietās, kas viena no otras nav tālu. Pēc
ilggadīgiem novērojumiem vidējā gaisa
temperatūra Amatas novadā ir zema - tikai
5,1°C. Arī zemākā novērotā gaisa
temperatūra Amatā ir viena no zemākajām
Latvijā -39°C un augstākā novērotā gaisa
temperatūra +32°C. Ja veģetācijas periods
(kad gaisa temperatūra ir virs 5°C) Latvijā
ilgst no 175 līdz 197 dienām, tad Amatas
novadā tā ir 187 dienas.

AUGSNE
Galvenokārt
sastopami
paugurainēm
raksturīgie augšņu kompleksi, kuros mijas
velēnu podzolētās, velēnu podzolētās
erodētās, uznesumu, ieplakās arī velēnu
glejotās un kūdras augsnes. Reljefa
atšķirības bieži vien ir izraisījušas augsnes
granulometriskā sastāva dažādību, jo ūdens
erozijas ietekmē augsnes materiāls zināmā
mērā
tiek
sašķirots.
Viens
no
galvenajiem dabas resursiem novadā
ir lauksaimniecības vajadzībām atvēlētā
zeme 21961 ha jeb 29% no kopplatības. No
lauksaimniecības zemes meliorēti 48%.
Apmēram puse no meliorētās platības
netiek
izmantota,
tādēļ
meliorācijas
sistēmas
aizaug,
tām
nepieciešams
kapitālais remonts (caurtekām, akām,
iztekām). Veidojas secinājums, ka novada
zemes kvalitāte, klimatiskie apstākļi un darba
tradīcijas
nav
piemēroti
graudaugu,
rušināmaugu,
daļēju
ogu,
dārzeņu,
augļkopības izvēršanai. Darbs zemes
auglības paaugstināšanā, tās sakopšanā
kopumā strauji sašaurinājies. Amatas
novadā apstākļi piemēroti piena un gaļas
liellopu audzēšanai.

ZEMES RESURSI
Novada kopējā teritorijas platība14 ir 745,51
km2. 447,31 km2 (60%) no teritorijas klāj
meža zemes, 219,61 km2 (29%) ir
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un
78,59 km2 (11%) – pārējā zeme.
No
visiem
zemes
īpašumiem
privātpersonām pieder 72%, juridiskām
personām – 15%, pašvaldībai – 7%, valsts
– 3% un jaukta statusa – 3%.

PURVI
Pateicoties paugurainajam reljefam ir
sastopami
daudz
purvainu
teritoriju.
Visvairāk purvu ir ZR, R daļā. Pārsvarā
sastopami augstie jeb sūnu purvi un zemie
jeb zāļu purvi. Turklāt Gaujas un tās pieteku
ielejās, arī to nogāzēs ir nelieli avotu purvi,
t.i. ap avotiem izveidojusies purvu
veģetācija
ar
savdabīgām
augu
asociācijām.

14

VZD. Dati uz 2011.01.01.
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MEŽI
Kopējā Amatas novada mežu platība ir
12987 ha. Platība ir aptuvena, jo fiksētās
izmaiņas un dati mainās. Amatas novada
ziemeļu puse (ja ņem par pamatu novadu
šķērsojošo šoseju Rīga – Veclaicene, kreisā
puse) ietilpst Gaujas Nacionālā parka
teritorijā.
29; 3%
627;
72%

132 ;
15%

65;7%
23;3%
Privātpersona
Valsts
Juridiska persona
Pašvaldība
Jaukta statusa
ATTĒLS 15: ĪPAŠUMĀ ESOŠO ZEMJU SADALĪJUMS PĒC ĪPAŠNIEKA

Pērkoņupīte, Vilkupīte, Kažoču upīte,
Imšēnu strauts, Kļaviņupīte, Dzirnupe,
Krampjupe un Mellupe. Lielākās kreisā
krasta pietekas ir Melnupīte, Šķilters grāvis,
Dedupe, Pēterupīte.
Novadā kopumā15 ir
ūdenstilpes.
Vairums
privātīpašumi.

reģistrētas
ūdenstilpju
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Lielākais Amatas novada ezers ir Āraišu
ezers, kas ir ievērojams tūrisma objekts.
Tas ir 32.6 ha liels un vidējais dziļums ir
4,5m. No zivīm šeit mīt līdaka, asaris,
rauda, plaudis, karūsa, plicis, ķīsis, rudulis,
līnis un karpa. No lielākajiem vēl
atzīmējami: Asaru ezers (22.00 ha),
Sarkaņu (18,0 ha), Kosas (12,9 ha) un
Vēķis (12,2 ha).
Pazemes ūdeņu kvalitāte ir daudz labāka
nekā virszemes ūdens kvalitāte, un
pazemes ūdens horizonti ir piemēroti
ūdensapgādei. Tādēļ tie ir galvenais
dzeramā ūdens apgādes avots.

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
UN OBJEKTI

ŪDENS RESURSI
Novada teritorijai cauri tek Amatas upe, kas
ir Gaujas pieteka. Savukārt pati Gauja
stiepjas pa Amatas novada ārējo robežu.
Ūdeņiem bagātākā un nozīmīgākā upe ir
Amata. Tās kopējais garums ir 67 km,
kritums 192 m, baseina laukums 386 km2.
Vairāku kilometru garumā tā ir dabiskā
robeža Skujenes pagastam ar Nītaures
pagastu.
Augšamatas
pazeminājumā
(pagasta vidusdaļā starp Bierņakalnu un
Skujeni), kā arī vairākus kilometrus lejpus
Skujenes, Amatas upes gultne ir iztaisnota.
Šajos posmos Amatas kritums nav lielāks
par 1m/1km un tās tecējums ir lēns. Pārējā
daļā tās kritums ir lielāks (2 – 3 m/km) un
tecējums straujāks. Izteiksmīgāka, ar
daudzām cilpām un 8 – 10 m dziļa ir
Amatas ieleja novada ziemeļdaļā. Amata ar
savām daudzajām, bet nelielajām pietekām
drenē vairāk nekā pusi Skujenes pagasta
teritorijas. Amatas pieteku garums reti
pārsniedz 3 – 4 km garumu, bet tās ir ar
lielāku kritumu un straujākas, tāpēc tām
nereti ir samērā dziļas ielejas. Tādas ir
Amatas labā krasta pietekas un arī to
pietekas – Sarkaņupe, Dūmkalna strauts,

Drabešu
pagastā
esošās
īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas ir Gaujas
nacionālais
parks,
dabas
liegums,
aizsargājamo ainavu apvidus, aizsargājamie
parki
un
dendroloģiskie
stādījumi,
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļi, īpaši aizsargājamie koki, dižkoki
un audzes. Drabešu pagasta teritorijas
lielākajā daļā atrodas Gaujas nacionālais
parks, kas aizņem lielu platību no kopējās
teritorijas. Parkā atrodas 120 īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas un ir
izdalītas piecas funkcionālas zonas: dabas
rezervāta zona, dabas lieguma zona, ainavu
aizsardzības zona, kultūrvēsturiskā zona un
neitrālā zona, kas nodrošina drošu un
kvalitatīvu šo teritoriju aizsardzību.
Dabas liegums - “Melturu sils” izveidots
2004. gada 8. aprīlī. Melturu sils aptver 288
ha
lielu
teritoriju.
Lieguma
lielākā
aizsargājamā vērtība ir Pērļupē (Amatas
upes kreisā krasta pieteka)
dzīvojošā
Ziemeļu
upes
pērleņu
(Margaritifera
margaritifera L) populācija, kas ir tīru ūdeņu
indikatorsuga. Dabas lieguma teritorija
15
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sadalīta trīs zonās: dabas lieguma zonā;
dabas parka zonā; neitrālā zonā. Izvirzīti
teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa
mērķi: saglabāta un uzturēta teritorijas
esošā floras un faunas daudzveidība;
apturēts Ziemeļu upespērleņu populācijas
izmiršanas process, veidojot un uzturot
Ziemeļu upespērlenēm atbilstošu Pērļupes
baseina ekosistēmu.
Skujenes pagastā ir 1 mikroliegums, kura
teritorija daļēji pāriet Zaubes pagastā.
Zaubes pagasta teritorijā ir virkne īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju:
valsts
nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija
- dabas liegums un Natura 2000 teritorija
„Spinduļu meži”, vietējas nozīmes dabas
liegums „Amatas paleja” (8.attēls), vietējas
nozīmes dabas parks „Ķaļķu grava”, kā arī
mikroliegumi dabisko meža biotopu un
melnā
stārķa
ligzdu
aizsardzībai.
Aizsargājamas dabas teritorijas statuss
„Spinduļu
meži”
teritorijai
piešķirts
2000.gada 16.februārī. Lieguma platība ir
130 ha.
Vizuālā ziņā, ainavas vērtību novadā
nosaka plašā, atklātā kultūrainava, ar
atsevišķiem izolētiem meža nogabaliem,
koku puduriem un alejām, Āraišu ezers, kā
arī īpašā aura: ezerpils un pilsdrupas.
Āraišu mozaīkveida pauguraines ainavu
telpa vēsturiski veidojusies kā kultūrainava.
Pašreiz
novērojama
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju
pakāpeniska
aizaugšana, kas perspektīvā var stipri
degradēt ainavas vizuālo vērtību. Skujenes
pagasta teritorijā ir 9 koki, kuriem ir piešķirts
dižkoka statuss un kuri ir dabā atrodami, no
kuriem 8 ir valsts nozīmes dižkoki. Savukārt
Zaubes pagasta teritorijā sastopami 33
dižkoki.
Amatas novadā ir liela kultūrvēsturisko
pieminekļu bagātība un tas ir materiālo un
garīgo vērtību kopums, kas izveidojies
tautas vēsturiskās attīstības procesā.
Turklāt tas ir svarīgs pamats tūrisma
attīstībai. Nozīmīgi kultūras pieminekļi ir
koncentrēti Āraišu apkaimē. Novadā
atrodas vairākas senkapu un Viduslaiku
kapu vietas, kas izkliedētas pagastu
teritorijās.
Skujenes pagastā atrodas 13 Valsts
aizsargājamo pieminekļu sarakstā iekļauti
objekti – no tiem 9 arheoloģiskie pieminekļi

un 4 mākslas pieminekļi. Skujenes pagasta
teritorijā esošajos pieminekļos arheoloģiskie
izrakumi nav veikti, tādējādi senvietas
raksturot iespējams tikai no pieminekļu
apsekojumos fiksētajiem datiem un no
iegūto savrupatradumu analīzes.
Nītaures pagasta teritorijā atrodas 7
nekustami valsts aizsargājami kultūras
pieminekļi – 2 senkapi, 1 viduslaiku
kapsētas,
3
pilskalni.
Bez
dabas
pieminekļiem jāatzīmē arī ūdensteču lielo
ietekmi
uz
teritorijas
ainaviskumu.
Mergupes upes ielejas ainava ir tipiska
Latvijas kultūrainava ar lauksaimniecībā
izmantojamo zemju un viensētu miju.
Ainavas augsto estētisko vērtību nosaka
plašie skati, kas paveras uz Mergupes
ieleju.
Nītaures pusē ainavas degradējošie faktori
ir lauksaimniecībā izmantojamo zemju
pārkrūmošanās Mergupes ielejā.

DABAS RESURSU NOVĒRTĒJUMS
Kā lielāko daļu tuvāko novadu, arī Amatas
novada vidi var uzskatīt par nepiesārņotu un
ekoloģiski tīru. Novada dabas vērtība ir
GNP, kas veicina novada tūrisma potenciāla
izaugsmi un vienlaicīgi nodrošina dabas
vērtību ilgtspējību, lai arī jārēķinās ar
atsevišķiem ierobežojumiem GNP teritorijā.
Novads ir bagāts ar ūdens resursiem – gan
ūdenstecēm, gan vairākiem ievērojamiem
ezeriem un kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Teritorijas ainava ir skaista, reljefs –
paugurains.
Bagāts
ir
novada
kultūrvēsturiskais mantojums. Labs ir
novada ģeogrāfiskais novietojums, jo
pašvaldība atrodas salīdzinoši tuvu Cēsīm
un Rīgai.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Aptaujas rezultātos tiek norādīts uz
nepieciešamību
sakārtot
atsevišķus
kultūrvēsturiskos objektus un vairāk pievērst
uzmanību iedzīvotāju izglītošanai vides
jautājumos. Taču kopumā respondenti ir
pozitīvi noskaņoti attiecībā uz vides un
kultūrvēsturisko vērtību esamību novadā.
58% iedzīvotāju ir apmierināti ar vides
sakoptību.
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DARBA GRUPU REZULTĀTI
Amatas novada teritorija uzskatāma, kā
izdevīga atrašanas vieta, tā atrodas samērā
netālu no Rīgas, kas savukārt padara
novadu sasniedzamu un pievilcīgu tūrisma

jomā, kā arī uzņēmējdarbībai kopumā,
tomēr galveno valsts autoceļu dēļ ir
jārēķinās ar piesārņojumu, kā arī to, ka
atpūtnieki, kuri uz Amatas novadu dodas
pavadīt brīvdienas, nereti pret dabu izturas
nesaudzīgi.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
CEĻI
VALSTS AUTOCEĻI
Valsts galvenie autoceļi: A2 Rīga – Sigulda
– Igaunijas robeža (Veclaicene)
Valsts reģionālas nozīmes autoceļi: P31
Ērgļi – Drabeši
Valsts vietējas nozīmes autoceļi: V283
Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne;
V291 Cēsis – Kārļi – Ieriķi; V293 Drabeši –
Līvi; V 315 Ieriķi – Rencēni; V 17 Asaru
ezers – Melturi; V329 Krustkalni – Zvārtas
iezis.
Pašvaldības ceļi.
Amatas
novada
pašvaldības
ceļu
kopgarums ir 433,33 km, t.sk. 46,58 km ar
melno segumu un 386,75 km ar grants
segumu.

ATTĒLS 16: PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI

Satiksmes infrastruktūru Nītaures pagastā
veido
valsts,
pašvaldības
autoceļi,
uzņēmumu un privātie ceļi, tai skaitā māju
pievadceļi, kā arī auto stāvlaukumi,
autobusu pieturas. Pagasta ceļu kopgarums
ir 95,762 km. Sīkāk skatīt tabulā.
Pagasta ceļu kvalitāte ir apmierinoša.
Pagasta pārvaldībā esošie grants seguma
ceļi iespēju robežās tiek greiderēti ar
pagasta īpašumā esošo greideru.

Ceļu kvalitāti stipri ietekmē mežistrādes
tehnika un kokvedēji. Pagasta pārvalde ir
noteikusi atbildību mežu izstrādātājiem par
izmantoto koplietošanas ceļu uzturēšanu
kārtībā.
INDEKSS

NOSAUKUMS

AUTOCEĻA

AIZSARGJO

ZEMES

SLA NO

NODALĪJU
MA JOSLA
NO CEĻA
ASS

CEĻA ASS
LĪNIJAS, M

LĪNIJAS, M

P3

Garkalne –
Alauksts

11

30

P 32

Līgatne –
Skrīveri

13,5

60

V284

Līgatnes
papīrfabrika
– Asaru
ezers –
Nītaure

9,5

30

V 311

Bikši –
Annas –
Kliģene –
Medņukalns

9,5

30

V 316

Nītaure –
Rencēni

9,5

30

V 352

Sisi – Kēči

9,5

30

TABULA 5: NĪTAURES PAGASTU ŠĶĒRSOJOŠIE VALSTS AUTOCEĻI

Skolēnu pārvadāšanu veic AS CATA,
maršruta kopgarums apmēram 30 km.
Autobusus nomā arī dažādām ekskursijām,
sporta
sacensībām,
treniņiem
un
kolektīviem izbraukumiem.
Skujenes pagasta ceļu tīkls ir pietiekams,
bet seguma kvalitāte ir nepietiekama.
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Teritoriju šķērso valsts reģionālās nozīmes
autoceļi P3 Garkalne Alauksts un P31 ĒrgļiDrabeši, valsts vietējas nozīmes autoceļi
V294 Cēsis-Rāmuļi-Bānūži, V300 Drusti –
Dzērbene –Skujene, V307 Vecpiebalga –
Skujene, V350 Pievedceļš Skujenes skola,
V352 Siši-Ķēči.

INDEKSS

NOSAUKUMS

CEĻA ZEMES

AIZSARG-

NODALĪJUMA
JOSLA (M)

JOSLAS
PLATUMS
(M)

P32

Līgatne
(Vidzemes
šoseja)
Skrīveri

22

60

Pārējo ceļu daļu Skujenes pagastā veido
pašvaldības autoceļi un ielas, meža ceļi un
privātie ceļi. Pašvaldības autoceļu un ielu
kopējais garums Skujenes pagastā ir 105,5
km, t.sk., ielu kopgarums – 1,2 km.

V60

Mālpils
Zaube
Kliģene

-

19

30

V311

Bikši - Annas
- Kliģene Medņukalns

19

30

Ar melno jeb asfaltbetona segumu ir tikai
1,2 km (1,2 %) no visiem pašvaldības
pārziņā esošajiem autoceļiem, pārējie
autoceļi ir ar grants segumu (104,3, km).

V312

Kliģene
Vecogre

-

19

30

V313

Zaube
Krūsāre

-

19

30

V314

Zaube
Taurupe

-

19

30

CEĻA

IZBŪVES

PLĀNOTIE

NOSAUKUMS

GARUM
S (KM)

GADS

PASĀKUMI

Lindavu ceļs

3.8

2007

Būve

Salas ceļš

1.9

2008

Būve

Vellameža
ceļš

2.0

2009

Būve

TABULA 7: VALSTS AUTOCEĻI ZAUBES PAGASTĀ

Zaubes pagasta ceļu kopgarums ir 102,66
km, no tiem tikai 1,8 km ir ar melno segumu.
NR.

Vellameža
ceļa
pievadceļš

0.8

2009

Mellupkalna
ceļš

1.4

2012

Krāču ceļš

1.4

Pīslas ceļš

1.4

Jāņkalna ceļš

IELAS
NOSAUKUMS

Būve

GARUMS
(KM)

SEGUMA
VEIDS

PLATUMS
(M)

1

Lakstīgalu
iela

0,84

Melnais
segums

4,0

Rekonstrukcija

2

Dārza iela

0,21

Melnais
segums

4,0

2013

Rekonstrukcija

3

Melnais
segums

4,0

Rekonstrukcija

Jaunpils
iela

0,60

2015

1.1

2016

Būve

Kopā

1,65

Kalēju ceļš

0.8

2017

Rekonstrukcija

Kārējkalna
ceļš

1.4

2017

Būve

Silkalna ceļš

5.8

2018

Rekonstrukcija

TABULA 6: VAS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” CEĻU ATTĪSTĪBA

Zaubes pagasta teritoriju šķērso viens
valsts reģionālais autoceļš 12 km garumā.
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” valsts
reģionālie autoceļi ir autoceļi, kas savieno
novadu administratīvos centrus savā starpā
vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu,
ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem
vai savā starpā republikas pilsētas. Pagasta
teritoriju šķērso pieci valsts vietējie autoceļi,
to garums pagasta teritorijā ir 46 km.

TABULA 8: ZAUBES PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS

CEĻA
NOSAUKUMS

Šēmeles ceļš
Zaubes sila
ceļš
Dzīpurkalna
ceļš
Tālkājas ceļš
Spinduļu ceļš
Dambukalna
ceļš
Kliģenes ceļš
Niedras
Pikulēni
Ošupes ceļš
Miķelēnu
ceļš
Bērzupes
ceļš
Melderkalna
ceļš

GARUMS
(KM)
2,0
1,2

IZBŪVES

PLĀNOTIE

GADS

PASĀKUMI

2012.
2012.

Būve
Rekonstrukcija

2,0

2015.

Būve

1,2
1,1
2,4

2015.
2015.
2017.

Rekonstrukcija
Būve
Būve

3,2
14,0

2017.
2017.

Būve
Rekonstrukcija

0,8
4,1

2018.
2018.

Būve
Rekonstrukcija

1,7

2018.

Būve

4,4

2018.

Rekonstrukcija

TABULA 9: VAS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” CEĻI ZAUBES PAGASTĀ
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DZELZCEĻŠ
Dzelzceļš tiek izmantots gan kravu, gan
pasažieru pārvadājumiem. Amatas novada
teritorijā ir 2 dzelzceļa stacijas – Ieriķi un
Āraiši - un pieturas punkti – Melturi un
Amata. Amatas novada dome ir vienojusies
ar a/s “Latvijas Dzelzceļš” par pasažieru
dzelzceļa Rīga – Valmiera pieturas Āraiši
pārcelšana pie apdzīvotas vietas Iņķēni.
Pasažieru vilcieni nodrošina satiksmi
virzienā uz Rīgu, Valmieru un Lugažiem.
Vislielākais pasažieru skaits ir vasaras
periodā un nedēļas nogalēs.
Kravu pārvadājumiem dzelzceļš varētu būt
vispiemērotākais transportēšanas veids, jo
tad arī mazāk tiktu noslogoti autoceļi un
maģistrāles. Bet
lai to nodrošinātu, ir
jādomā par dzelzceļa infrastruktūras
sakārtošanu, jo pašreiz dzelzceļš ir
nolietojies un ir nepieciešami lieli finansu
ieguldījumi tā uzlabošanai.
Pavisam novada teritoriju šķērso divas
dzelzceļa līnijas: Rīga - Lugaži un Ieriķi Gulbene. Dzelzceļa līnijā Rīga - Lugaži ir
saglabāta un darbojas visa infrastruktūra,
bet dzelzceļa līnija Ieriķi – Gulbene 1999.
gadā tika slēgta. Šī dzelzceļa līnija
galvenokārt tika slēgta tās sliktā tehniskā
stāvokļa dēļ, kā arī lielo zaudējumu dēļ,
kādi radās veicot pasažieru pārvadājumus.
Galvenās problēmas dzelzceļa transporta
attīstībai ir līdzekļu trūkums sliežu ceļa
uzturēšanā un tā kvalitātes uzlabošanai un
pasažieru skaita samazināšanās. Turklāt
dzelzceļš rada arī problēmas, kas saistītas
ar vides kvalitātes saglabāšanu. Svarīgākās
no tām ir: gaisa kvalitātes problēma, tāpat
kā troksnis un vibrācijas kļūst aktuālas
galvenokārt apdzīvotās vietās, kur tranzīta
koridori šķērso apdzīvoto vietu centrus;
bīstamo kravu transportēšanas drošība,
kam ir augsta riska pakāpe, jo dzelzceļa
infrastruktūra ir nolietojusies un daudzviet
nepieciešama steidzama rekonstrukcija.
Publiskā dzelzceļa infrastruktūras attīstību
plānots veikt esošās dzelzceļa zemes
nodalījuma joslas robežās.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Amatas novada teritoriju šķērso Vidzemes
šoseja, kur arī notiek visintensīvākā
sabiedriskā transporta kustība maršrutā

Rīga – Valmiera, Rīga – Cēsis, Cēsis Līgatne – Cēsis. Pārvadājumus veic a/s
„CATA”, taču novada teritoriju šķērso arī
maršrutu autobusi.
Vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumus
iedzīvotājiem nodrošina A/s ”CATA’’.

SAKARU KOMUNIKĀCIJAS
Efektīva sakaru komunikācijas sistēma ir
svarīgs priekšnoteikums novada attīstības
nodrošināšanai.
Amatas novadā sakaru sistēmu nodrošina
vairāki operatori - SIA "Lattelecom" un SIA
“Latvijas Mobilais Telefons” , SIA „TELE2”
un SIA „BITE”.
Sakaru līniju un stacionāro telefonsakaru
attīstība un pārvalde Amatas novadā ir SIA
‘’Lattelecom’’
pārziņā.
Apmaksa
par
pakalpojumu sniegšanu notiek individuāli,
maksājot pēc SIA ‘’Lattelecom’’ noteiktā
tarifa par līniju izmantošanas ilgumu un
ikmēneša abonentmaksu.
Telekomunikācijas novadā ir sliktā stāvoklī.
Sakaru līnijas ir vecas un nolietojušās,
telefonu abonentiem ir tikai iespēja saņemt
pakalpojumus no 50 -60 gados uzstādītajām
telefonu centrālēm. Lokālās telefona
centrāles ir Ieriķos, Līvos. To abonentu
skaits nepārsniedz 150, un tās nespēj
nodrošināt pieņemamu sakaru kvalitāti. Pa
novada teritoriju iet vecās gaisa sakaru
līnijas, kurās bieži ir avārijas. Taču to
nomaiņa
ir
dārga
un
kompānijai
neatmaksājas mazo abonentu skaita dēļ.
Tādēļ sakaru kvalitāte ir neapmierinoša.
Alternatīva Ieriķos varētu būt sakaru līniju
izmantošana no dzelzceļa tīkliem, kuri iet
gar dzelzceļa līniju. Ieriķos augstspriegumu
apakšstacijā ir izdalīta optisko sakaru līnija
uzņēmuma vajadzībām. Taču šīs līnijas
varētu
apkalpot
neierobežotu
skaitu
abonentu, ja būtu atļauts uzņēmumam
sniegt sakaru pakalpojumus.
Sakaru līniju nepietiekošas kvalitātes dēļ ir
apgrūtināta Interneta nodrošināšana novada
teritorijā. Taču pakāpeniski novada dome
strādā pie tā, lai panāktu progresu. Notiek
darbs pie novada skolu datorizācijas.
Amatas novada teritorijā atrodas LMT
piederošs nekustamais īpašums – zemes
gabals „LMT Tornis” (Drabešu pag.) un uz
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tā esošas būves – radiotornis (H=72,0 m)
un aparatūras konteiners.

Aizsargjoslas ap elektropārvades līnijām
noteiktas apbūves noteikumos.

LMT Amatas novada teritorijā plāno izvietot
savas bāzes stacijas, kuras sastāv no
radiotorņa un aparatūras konteinera Amatas
pagastā – Amatā un Ģikšos, Drabešu
pagastā – pie Gaujas.

Amatas novadā darbojas arī mazās
hidroelektrostacijas: uz Nedienas izbūvēts
Zāģeru HES (26 kW), uz Amatas – Kārļu
HES (600 kW) un Billes HES (58 kW).

Taču
SIA
“LEC”
plāno
mobilo
telekomunikācijas bāzes stacijas būvi uz
Amatas novada Amatas pagasta „Skujās”
esoša zemes gabala.
Skujenes pagastā uz zemes gabala (kad
Nr.4278 006 0170) ‘’Sakarnieki’’ atrodas
LMT tornis – ir nepieciešama ekspluatācijas
aizsargjosla. TELE 2 telekomunikāciju
objektu pagasta teritorijā nav, bet tiek
plānots GSM tīkla bāzes stacijas un masta
uzstādīšana zemes gabalā ‘’Mondas’’
(kadastra numurs 4278-0010072). Mobilo
sakaru pārklājums Skujenes pagastā ir
apmierinošs.

ENERGOAPGĀDE
Ar
elektroenerģiju
apgādā
VAS
"Latvenergo" filiāles "Ziemeļu elektriskie
tīkli" Cēsu elektrisko tīklu rajons. 20kV
maģistrālā tīkla daļa pamatā veidojās
pēdējos 50 gados. Pēc 1991.gada sakarā ar
rūpnieciskās
un
lauksaimnieciskās
ražošanas
sabrukumu
lauku
apvidū
mainījušies
slodžu
centri.
Strauji
samazinājās
elektroenerģijas
patēriņš
rūpniecības zonās un lauksaimniecības
lielražošanas centros ar labi izveidotiem
elektriskajiem tīkliem.
Izdarot elektrisko tīklu rekonstrukciju un
atjaunošanu,
tiek
samazināts
zemsprieguma fīderu garums, izbūvējot
jaunas
transformatoru
apakšstacijas,
nomainot kailvadus uz piekarkabeļiem vai
apakšzemes kabeļiem, tiek sakārtotas
elektroenerģijas uzskaites iekārtas. Pēdējos
gados
lieli
līdzekļi
ieguldīti
veco
transformatoru nomaiņā pret moderniem ar mazākiem zudumiem.
Amatas novada teritorijā atrodas VAS
„Latvenergo” filiāles „Tehniskais centrs”
telekomunikāciju (sakaru) kabeļu līnijas un
objekts blakus Ieriķu apakšstacijai.
Amatas novada teritorijā nav 330 un 110 kV
tīkla objektu un to celtniecība nav
paredzēta.

Nītaures pagastā elektrība tiek pārvadīta pa
20kV maģistrālajām gaisvadu elektrolīnijām,
20kV gaisvadu nozarlīnijām, 0,4 kV
gaisvadu līnijām un 0,4kV kabeļlīnijām.
Nītaures pagastu teritoriju šķērso arī valsts
nozīmes 110 kV un 330 kV maģistrālās
elektropārvades līnijas.
Skujenes pagastā elektroapgādi nodrošina
Sadales tīkla Ziemeļu reģions. Pagasta
apdzīvotās vietas savieno 20 kv un 0,4 kv
elektrības pārvades līnijas.
Pagasta teritorijā ir pietiekamā daudzumā
transformatoru
apakšstacijas,
lai
nodrošinātu
jaunu
elektroenerģijas
patērētāju pieslēgšanos.
Zaubes pagastā energoapgādi nodrošina
AS „Sadales tīkls”. Pagasta teritorijā
apdzīvotās
vietas
savieno
20
kV
augstsprieguma
līnijas
un
0,4
kV
zemsprieguma elektrības pārvades līnijas.
Pagasta teritorijā, lai nodrošinātu jaunu
elektroenerģijas patērētāju pieslēgšanos,
transformatoru apakšstacijas ir pietiekamā
daudzumā. Elektrības pārvades līnijas ir
novecojušas un daudzos posmos sliktā
kvalitātē. Daudzas elektropārvades līnijas
stiepjas gar vai cauri mežiem, kā rezultātā
nolūzušie zari bieži rada traucējumus
elektroenerģijas piegādē.
Zaubes pagastu šķērso valsts nozīmes 330
kV maģistrālā gaisvadu elektropārvaldes
līnija.
Jaunu maģistrālo elektroapgādes līniju
izbūve pašvaldības teritorijā tuvākajos
gados nav plānota. Jaunu vietējās nozīmes
līniju izbūve notiek atbilstoši individuālajiem
pasūtījumiem.

GĀZES APGĀDE
Amatas novada teritoriju šķērso maģistrālie
gāzesvadi Rīga – Pleskava DN 700 mm un
Izborska – IPGK DN 700 mm. Amatas
novadā
atrodas
pretkorozijas
elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (KAS),
anodu zemējums, anodu kabelis un 8m
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attālumā no maģistrālo gāzesvadu ass
atrodas sakaru kabeļi. Amatas novadā
atrodas a/s ‘Latvijas gāze” esošie
maģistrālie gāzesvadi, esošie augstā,
vidējā, zemā spiediena sadales gāzesvadi.
A/s „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības
daļa
izstrādājusi
perspektīvā
gāzes
apgādes plānojumu Līvu ciematā. Saskaņā
ar esošo informāciju Amatas novadā gāzes
piegāde notiek līdz Puškina karjeram
ieskaitot. Lielākie dabas gāzes lietotāji ir
iedzīvotāji, galvenokārt apdzīvotajā vietā
Līvi - daudzdzīvokļu un privātajās mājās.
Centralizētā gāzes apgāde ir pieejama tikai
Drabešu pagastā, pārējā teritorijā gāzes
apgāde nav.

ŪDENS APGĀDE
Centralizēto ūdensgūtņu novadā nav.
Lielākā Amatas novada teritorijā esošo
lauku apdzīvoto vietu (centrālie ciemi) ir
pievienoti centralizētām ūdens apgādes
sistēmām.
Ūdens
ieguve
notiek
decentralizēti, izmantojot vai nu vairākus vai
atsevišķus urbumus. Pazemes ūdeņi ir
galvenais ūdens apgādes avots Amatas
novada apdzīvotām vietām, un to krājumi ir
pietiekami, lai nodrošinātu Amatas novadu
ar
nepieciešamo
ūdens
daudzumu.
Individuālajā ūdens apgādē lauku viensētās
vai nelielos ciematos izmanto raktās grodu
akas vai urbumus (parasti to dziļums
nepārsniedz 20 m).
Galvenie horizonti ūdens apgādei ir Gaujas
– Amatas, Daugavas, Salaspils – Pļaviņu
karbonātiežu
ūdenssaturošie
horizonti.
Ūdensapgādei izmantojamie horizonti satur
infiltrogēnos
ūdeņus,
kuri
veidojas,
pateicoties atmosfēras nokrišņu infiltrācijai.
Hidroģeoķīmiskajā
griezumā
reģiona
teritorijā dominē hidrogēnkarbonātu kalcija
ūdeņi. Pazemes ūdeņu kvalitāte ir atšķirīga
kvartāra un devona horizontos. Ūdens
kvalitāte kvartāra horizontā parasti ir
sliktāka šādu dabisko apstākļu dēļ –
virszemes ūdens avotu ietekme un
antropogēno faktoru ietekme. Pazemes
ūdeņu kvalitāti ietekmē gruntsūdeņi, kas
nav pasargāti no piesārņošanās. Artēzisko
ūdeņu kvalitāti ietekmē augstais dzelzs
saturs. Lielā cietība un pazemināts fluora

saturs ir lielākās pazemes ūdens kvalitātes
problēmas reģionā.
Ūdensapgādes
sistēmu
apsaimnieko
Amatas novada pašvaldība. Kopumā ir 5
artēziskās akas, no kurām visas ir darba
kārtībā. Amatas novada ciematos nav
atdzelžošanas staciju. Ģikšu ciematā
atrodas ūdenstornis, pārējos ciematos
izmantoti spiediena katli vai frekvenču
pārveidotāji.
Ir izstrādāts Amatas novada Amatas, Billes,
Ģikšu un Līvu ciematu ūdenssaimniecības
attīstības plāns ES finansējuma piesaistei.
Problēmas ūdensapgādē: lielākā daļa no
ūdensapgādes sistēmas elementiem ir stipri
nolietojušies. Pēc darbinieku viedokļa
ūdensvada
tīkli
ir
stipri
aizauguši.
Cauruļvadu avāriju skaits laika periodā no
2000.-2002. gadam ir bijis aptuveni 10
reizes gadā. 2003. gadā avāriju skaits
samazinājies atjaunošanas darbu ietekmē.
Nepieciešama ir ūdens attīrīšanas stacijas
būvēšana atdzelžošanai.
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URBUMA ATRAŠANĀS
VIETA

"Bille"
"Ģikši"

"Līvi"
1.urbums
2.urbums
"Līvu" māja
"Krāces"

"Kārļi"
"Meijermuža"
"Rāceņi"

AIZSARGJOSLU VEIDI

PLATUMS (M)

IDENT.NR.

VĢD DB NR.

Stingrā režīma
Ķīmiskā
stingrā režīma
bakterioloģiskā
ķīmiskā

10
80
10
6
100

P500777

17652

P500710

17612

stingrā režīma
ķīmiskā
stingrā režīma
ķīmiskā
stingrā režīma
ķīmiskā
stingrā režīma
bakterioloģiskā
ķīmiskā
stingrā režīma
ķīmiskā
stingrā režīma
ķīmiskā
stingrā režīma
ķīmiskā

10
200
10
185
10
10
30
30
195
10
65
10
50
10
20

P500779

17625

P500780

17624

P500778

17626

P500781

17662

P500784

13119

P500783

13048

P500782

17634

TABULA 4: AMATAS NOVADA ŪDENSAPGĀDES ARTĒZISKIE URBUMI UN TO AIZSARGJOSLAS

Nītaures
ciemā
ir
centralizēta
ūdensapgāde un kanalizācija, pārējās
apdzīvotajās vietās ir individuālā ūdens
ieguve un vietējās kanalizācijas tvertnes.
Vairumā lauku viensētu un ar centralizētu
ūdensapgādi neaprīkotajās ciemu daļās
dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantotas
akas. Bez speciāla pamata (piemēram –
aizdomas par neatbilstošu ūdens kvalitāti)
ūdens kvalitāte privātmāju akās netiek
kontrolēta un kvalitātes pārkāpumi nav
konstatēti. Ūdens kvalitātes monitorings tiek
veikts
to
saimniecību
akās,
kuras
nodarbojas ar piena lopkopību un kurās ir
vairāk nekā 5 govis.
Skujenes pagastā iedzīvotāju dzeramā
ūdens vajadzībām tiek izmantots ūdens no
artēziskajiem ūdeņiem uz gruntsūdeņiem.
Pagasta teritorijā reģistrētas 22 artēziskās
akas. Aptuveni puse no artēziskajām akām
netiek ekspluatētas.
Centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas
sistēmai Skujenes ciemā ir 44 pieslēgumi,
pieslēgtas 87 % jeb 64 mājsaimniecību,
uzņēmumu vai iestāžu. Sērmūkšu ciemā ir
17
pieslēgumi,
pieslēgtas
40%
mājsaimniecību, uzņēmumu vai iestāžu.
Realizējot ūdenssaimniecības sakārtošanas
projektu,
paredzēts
saglabāt
esošo

pieslēgumu līmeni, bet nodrošinot augstu
pakalpojuma kvalitāti.
Izmantojamā artēziskā urbuma īpatnējais
debets atbilstoši pases datiem ir 0,7 l/s–
teorētiski pietiekošs ciema patreizējam
ūdens patēriņam, tomēr faktiskais urbuma
debets visticamāk ir mazāks par plānoto,
tāpēc projekta ī jāatjauno tehnoloģiskās
iekārtas rezerves urbumā. Ūdens kvalitāte
urbumā neatbilst normatīviem. Artēziskajā
urbumā ir pirmā pacēluma sūkņu stacija.
Ūdens ieguves režīms ir vienmērīgs.
Saražotā ūdens daudzumu nosaka pēc
skaitītāja nolasījuma.

Akas Nr./ atrašanās vieta

Atļautais ūdens ieguves
daudzums m3/gadā
Īpatnējais debits, l/s
Maksimālais pieļaujamais
debits, l/s
Funkcionālā nozīme
Aizsargjoslas raksturojums

P 500720;
Artēziskā aka
Nr.1, Skujenes
pagasts, Cēsu
raj., Daugavas
ūdens horizonts
1,2
1,2
Rezerves
Nav ierīkota

TABULA 5: ŪDENS IEGUVES AVOTI SKUJENES CIEMĀ
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Skujenes ciema ūdensvada tīklu kopējais
garums ir aptuveni 4 km.
Sērmūkšu ciemā ūdensapgādes sistēma
izbūvēta 80.gadu vidū. Lielākā daļa tīklu ir
lielā mērā tehniski nolietojušies, it īpaši
plastmasas cauruļvadu savienojumi un
mazākā diametra metāla cauruļvadi.
Ūdensvads pie pamatskolas 2005.g.
atjaunots. Noslēgarmatūra darbojas tikai
atsevišķos
posmos.
Centralizētai
ūdensapgādei Sērmūkšu ciemā ir 16
pieslēgumi, pieslēgtas 82% mājsaimniecību,
uzņēmumu
vai
iestāžu.
Realizējot
ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu,
paredzēts saglabāt esošo pieslēgumu
līmeni, bet nodrošinot augstu pakalpojuma
kvalitāti.
Artēziskā urbuma īpatnējais debits atbilstoši
pases datiem ir 1,5 l/s teorētiski pietiekošs
ciema patreizējam ūdens patēriņam.
Projekta ietvaros jāveic esošā urbuma
skalošana un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa.
Ūdens
kvalitāte
urbumā
neatbilst
normatīviem; pārsniegta pieļaujamā dzelzs
koncentrācija. Artēziskajā urbumā ir ECV
tipa pirmā pacēluma sūkņu stacija. Sūkņa
remonts tiek veikts 1-2 reizes gadā. Ūdens
ieguves režīms ir vienmērīgs. Saražotā
ūdens daudzumu nosaka pēc skaitītāja
nolasījuma.
ŪDENS AVOTA
IDENTIFIKĀC.
NUMURS

Akas Nr./ atrašanās vieta

Ciems Sērmūkši

Atļautais ūdens ieguves
daudzums m3/gadā

-

Īpatnējais debits, l/s

1

Maksimālais pieļaujamais
debits, l/s

1,5

Funkcionālā nozīme

Darba

Aizsargjoslas raksturojums

Atbilst normatīvu
prasībām

TABULA 6: ŪDENS IEGUVES AVOTI SĒRMŪKŠU CIEMĀ

Zaubes pagasta teritorijā dzeramā ūdens
apgādei pamatā tiek izmantoti artēziskie
ūdeņi. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas aģentūras datiem Zaubes
pagastā dažādos laikos kopumā ir izveidoti
27 artēziskie urbumi. Ūdens ņemšanai
Zaubes ciemā izmanto 3 urbumus. Zaubes
ciemā dzīvo aptuveni 468 iedzīvotāji, no
kuriem ūdensapgādes pakalpojumi ciematā
šobrīd jānodrošina 415 cilvēkiem

ŪDENS ŅEMŠANAS AVOTS ( ŪDENS OBJEKTS VAI URBUMS)
Nosaukums un
atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās
koordinātes
Z platums

A garums

Ūdens
saimnieciskais
kods

ŅEMTĀ ŪDENS
DAUDZUMS

Teritoriālais
kods

2007. GADĀ
(M³ GADĀ)
25748

P500210

Artēziskā aka
„Centrs” Nr.1

56º59'54''

25º15'43''

41252823-ZAUBE

429600

P500211

Artēziskā aka
„Ciemats 2”
Nr.2

57º00'00''

25º15'56''

41252823-ZAUBE

429600

P500361

Artēziskā aka
„Krejotava”
Nr.3

56º59'44''

25º15'23''

41252823-ZAUBE

429600

REZERVĒ2920

TABULA 7: ZAUBES PAGASTA CENTRALIZĒTO ŪDENSAPGĀDES URBUMU RAKSTUROJUMS

Zaubes pagasta ūdensapgādes urbumi (DB
13872. - 1961. g., 145 m; DB 13873. - 1987.
g., 180 m; DB 13874 - 1987. g., 250 m) ir
ierīkoti Pļaviņu-Daugavas (D32pl-dg) un
Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens horizontā.

TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS
NOVĒRTĒJUMS
Lai gan pašvaldības teritorijā ir labi attīstīts
autoceļu tīkls, tā kvalitāte ir salīdzinoši

zema.
Amatas
novada
tehniskā
infrastruktūra kopumā vērtējama kā laba,
tomēr
lielākā
daļa
inženiertehniskās
infrastruktūras ir nolietojusies, tādēļ ir
nepieciešamas investīcijas infrastruktūras
attīstībai. Absolūti nolietojies ir dzīvojamais
fonds, tādēļ nepieciešama dzīvojamā fonda
paplašināšana un attīstība. Atkritumu
apsaimniekošana notiek sadarbībā ar
ZAOO.
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Respondentiem aptaujā tika dota izvēle
izvēlēties uzrādīt vairāku viņuprāt novadā
aktuālu problēmu izvērtējumu. No visiem
respondentiem 44% uzskata, ka jāuzlabo ir
ielu
apgaismojums
ciemu
teritorijās,
savukārt 43% uzskata, ka nepieciešams
vairāk uzstādīt soliņus, atkritumu urnas un
ierīkot velo novietnes, kā arī izbūvēt velo
infrastruktūru. No kopējā aptaujāto skaita 31
uzskata, ka jāuzlabo satiksmes drošība
apdzīvotajās vietās, 50 uzskata, ka
jārekonstruē ielas un laukumi. Lielākā daļa

iedzīvotāju no aptaujātajiem (65% jeb 80
respondenti)
uzskata
infrastruktūras
uzlabošanu par galveno attīstības virzienu
un prioritāti.

DARBA GRUPU REZULTĀTI
Vairākiem objektiem ir izstrādāti tehniskie
projekti, tomēr pašvaldības kapacitāte ES
finansējuma apguvē ir salīdzinoši maza,
kuru paaugstinot būtu iespējams nodrošināt
vēl
lielāku
finansējuma
piesaisti
infrastruktūras attīstībai.
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EKONOMIKA
UZŅĒMUMU SKAITS
16

Uzņēmumu reģistrā uz 2012.gadu Amatas
novadā kopā reģistrēti 662 aktīvie
uzņēmumi, 218 likvidētie. No tiem Biedrību
un nodibinājumu reģistrā – 44 biedrības un
4 nodibinājumi, Komercreģistrā – 176 SIA
un 30 – individuālie komersanti. Reliģisko
organizāciju un to iestāžu reģistrā uzrādīta 1
misija un 7 draudze, bet Sabiedrisko
organizāciju reģistrā – 1 sabiedriskās
organizācijas. Uzņēmumu reģistrā uzrādīti
47 individuālie uzņēmumi, 1 SIA, 6
kooperatīvās sabiedrības, un 402 zemnieku
saimniecības.

UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA
Kopumā uzņēmumu reģistrēšanas statistika
ir pozitīva. Kopš 1995.gada Uzņēmumu
reģistrā un Komercreģistrā kopā reģistrēti
380 uzņēmumi, bet likvidēti 212. Pēdējos
gados
reģistrēto
uzņēmu
skaits
ir
samazinājies. Visvairāk uzņēmu tika
reģistrēti 2012.gadā (29), 2011.gadā (25) un
2007.gadā
(24).
Savukārt
likvidētie
uzņēmumi visvairāk uzrādīti 2005.gadā
(27), 2011.gadā (25).
Likvidēti

27

17

19

17
13

2011.g.

2010.g.

2009.g.

2006.g.

13

10 10

6
2005.g.

17
16

18

2008.g.

7
2004.g.

5

2003.g.

11

10

24

2007.g.

9

2002.g.

2000.g.

6

15

2001.g.

11

20

17 19

2529

2012.g.

Reģistrēti

ATTĒLS 17: UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA

Uzņēmumi
ar
lielāko
apgrozījumu
2011.gadā bija Nītaures pagasta zemnieku
saimniecība "Asaru krogs" (1,075,444.00
LVL), "Forma machinery" SIA (799,757.00
LVL), SIA "Mežoles mežs" (777,432.00
LVL), SIA "Jaunlauciņi" (667,149.00 LVL),
SIA "Dores fabrika" (642,470.00 LVL).
Uzņēmumi
ar
lielāko
apgrozījuma
pieaugumu
2011.gadā
salīdzinot
ar
2010.gadu bija SIA "Magam" (kokapstrāde),
SIA "Atpūtas komplekss Annas muiža"
(Atpūta, tūrisms), SIA " Mežoles mežs "
(mežizstrāde).
Uzņēmumi
ar
lielāko
apgrozījuma
samazinājumu 2011.gadā salīdzinot ar
2010.gadu bija SIA "Forma machinery" (32%) un SIA "Cīruļkalns - atpūtas bāze" (31%).

EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE
Ekonomiski
aktīvo17
pašnodarbināto
personu skaits novadā 2010.gadā bija 184,
individuālie
komersanti
18,
bet
komercsabiedrības – 110. Ekonomiski
aktīvas ir 138 zemnieku saimniecības, 24
fondi/ nodibinājumi/ biedrības un 12
pašvaldības budžeta iestādes.
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas
vienības pa lieluma grupām 2010 gadā bija
sekojošas: mikro (425), mazās (18), vidējās
(3).
Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus
sektora vienību darbības veidi pēc NACE ir
lauksaimniecība,
mežsaimniecība
un
zivsaimniecība (264 vienības), augkopība
un lopkopība, medniecība un saistītas
palīgdarbības (237 vienības), apstrādes
rūpniecība (31 vienības).

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES UN
APGROZĪJUMS

Populārākās
novada
uzņēmējdarbības
nozares ar lielāko apgrozījuma pieaugumu
2011.gadā
bija
mežsaimniecība,
kokmateriālu sagatavošana un rūpniecība
(mašīnrūpniecība).

16

Lursoft Statistika dati

17

CSP. Dati par 2010.gadu.

38
184;
38%

12; 2%

18; 4%

24; 5%
138;
28%

110;
23%

Pašnodarbinātās personas
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Komercsabiedrības
Individuālie komersanti
Fondi, nodibinājumi un biedrības
Pašvaldību budžeta iestādes
ATTĒLS 18: EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE

NPK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Uzņēmums
z/s "ASARU KROGS"
SIA "FORMA MACHINERY"
SIA "MEŽOLES MEŽS"
SIA "JAUNLAUCIŅI"
SIA "DORES FABRIKA"
SIA "BEDŽERS"
"ELKS AK" SIA
z/s "BIRZLEJAS"
SIA "STRAZDKALNI"
SIA "KATRĪNKOKS"
"MAGAM" SIA
SIA "LEPEKŠKALNS"
SIA "CED"
SIA "SAIME BJ"
SIA "VALEANSE"
SIA "NORVENST"
"HOFNERS" SIA
SIA "ATPŪTAS KOMPLEKSS ANNAS
MUIŽA"
SIA "AVN PLUS"
SIA "CĪRUĻKALNS-ATPŪTAS BĀZE"

pret 2010

pret 2009

pret 2008

1,075,444.00
799,757.00
777,432.00
667,149.00
642,470.00
633,537.00
594,601.00
576,153.00
575,821.00
495,711.00
492,075.00
371,222.00
361,864.00
340,600.00
267,272.00
255,691.00
210,913.00
201,966.00

Apgrozījums (LVL)

22%
-32%
67%
32%
28%
3%
12%
13%
1%
13%
75%
52%
14%
-4%
0%
19%
2.76 reizes
71%

59%
-26%
2.73 reizes
51%
8.10 reizes
26%
-2%
51%
22%
-62%
2.54 reizes
-48%
nav datu
36%
-3%
nav datu
nav datu
nav datu

196,171.00
169,505.00

nav datu
-31%

69%
45%
41%
2.19 reizes
3.11 reizes
20%
19%
89%
55%
-13%
86%
2.32 reizes
-82%
48%
2%
75%
nav datu
48.81
reizes
nav datu
-27%

nav datu
-21%

TABULA 8: UZŅĒMUMI AR LIELĀKO APGROZĪJUMU 2011.GADĀ (LURSOFT)

NODARBINĀTĪBA
Reģistrētais18 bezdarba līmenis Amatas
novadā 2011.gada beigās bija 8,5% jeb 354
bezdarbnieki. Salīdzinot ar vidējo bezdarba
līmeni Latvijā (8,9%), tas ir par 0,4%
punktiem zemāks. 2012.gada augusta
mēnesī bezdarba līmenis pašvaldībā bija
8,1% jeb 290 bezdarbnieki.
Lielākais
bezdarbnieku
skaits
(143)
reģistrēts Drabešu pagastā, tam seko
Skujenes pagasts ar 80 reģistrētajiem
bezdarbniekiem un pārējiem secīgi Zaubes
pagasts 46, Amatas pagasts 41 un Nītaures
pagasts 40.
18

NVA. Dati uz 2011.gada 31.decembri

205 jeb 58% no visiem bezdarbniekiem ir
sievietes, bet 150 jeb 42% - vīrieši.
148 jeb 42% no visiem ir ilgstoši
bezdarbnieki.
No
ilgstošajiem
bezdarbniekiem 50 ir bezdarbnieki Drabešu
pagastā, 44 – Skujenes pagastā, 28 –
Zaubes pagastā un pa 13 Amatas un
Nītaures
pagastā.
131
jeb
37%
bezdarbnieku bezdarba ilgums ir no 1 līdz 3
gadiem, savukārt 144 jeb 41% - ir
bezdarbnieki ne ilgāk kā 6 mēnešus.
35 jeb 10% no visiem bezdarbniekiem ir
invalīdi, savukārt 80 jeb 23% no visiem jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 16
bezdarbnieki ir personas pēc bērnu
kopšanas atvaļinājuma. 23 no visiem

39
reģistrētajiem bezdarbniekiem 2012.gada
janvārī bija pirmspensijas vecuma sievietes.
Salīdzinot bezdarba līmeni ar apkārtējām
kaimiņu pašvaldībām, Amatas novadā tas ir
viens no zemākajiem. Labāks bezdarba
līmeņa rādītājs ir tikai Cēsu (7,4%) un
Priekuļu (7,7%) novadiem.

9.9
9.1 9.8 8.3
8.1
7.4

Latvija
Amatas novads
Kocēnu novads
Limbažu novads
Pārgaujas novads

11.8
8.7 7.8 7.7

Vidzeme
Cēsu novads
Krimuldas novads
Līgatnes novads
Priekuļu novads

ATTĒLS 19: BEZDARBA LĪMEŅA SALĪDZINĀJUMS 2012.GADA
FEBRUĀRĪ

Rādītājs
Kopējais bezdarbnieku
skaits
Sievietes
Vīrieši
Ilgstošie bezdarbnieki
Invalīdi - bezdarbnieki
Jaunieši vecumā no 15 – 24
gadiem
Personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma
Pirmspensijas vecuma
sievietes
Pirmspensijas vecuma
vīrieši

Skaits
kopā
232

Amatas
pagastā
41

Drabešu
pagastā
143

Nītaures
pagastā
40

Skujenes
pagasts
80

Zaubes
pagasts
46

389
145
148
35
48

20
21
13
3
4

94
49
50
13
22

24
16
13
4
4

42
38
44
10
12

25
21
28
5
6

12

0

3

4

4

1

23

1

9

2

7

4

19

1

7

1

9

1

TABULA 9: BEZDARBNIEKU RAKSTUROJUMS UZ 2011.GADA 31.DECEMBRI (NVA)

LAUKSAIMNIECĪBA
No visas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības19 (12936 ha), 3534 ha
Amatas novadā ir aramzeme (t.sk. 3457 ha
sējumi, 1ha zemenes, dekoratīvās kultūras
un dēstu audzētavas un 77 ha papuves), 88
ha ir ilggadīgie stādījumi, 114 ha – piemājas
dārziņi, 9201 ha – pļavas un ganības (t.sk.
3434ha izmantotās pļavas un ganības un
6175 ha – pļavas un ganības, par kurām
saņem platību maksājumus). 18ha ir vidējā
aramzemes platība uz vienu saimniecību.
No visas 3457 ha lauksaimniecības
kultūraugu sējumu platības Amatas novadā
579 ha jeb 17% aizņem graudaugu kultūras,
1 ha - pākšaugu kultūras, 136ha – kartupeļi,
47ha – tehniskās kultūras, 2657 ha no
visiem kultūraugu sējumiem ir lopbarībaszaļbarības kultūras. Visvairāk no visām
graudaugu kultūrām aizņem auzas (153ha),
vasaras miežu sējumu platības Amatas

novadā ir 95ha, ziemas kvieši (45ha),
vasaras kvieši (48ha) un rudzi (12ha).
Kopumā Amatas novadā ir reģistrēti20 4245
lauku bloki ar kopējo platību 16164ha.
Novada pašvaldībā strādā lauksaimniecības
konsultante,
kurai
reizi
nedēļā
ir
pieņemšanas laiki visu pagastu pārvaldēs.
Novada teritorijā reģistrēti21 3037 liellopi,
120 cūkas, 1941 aitas, 186 kazas, 88 zirgi
un 4220 citi dzīvnieki. Kopējais novietņu
skaits ir 1096, no kurām 227 ir novietnes ar
liellopiem, 52 – ar aitām, 43 – ar kazām un
30 – ar zirgiem. Kā citi dzīvnieki reģistrēti
852 mājputni, 951 truši, 1001 – kažokzvēri,
1394 - bišu saimes un 14 savvaļas
dzīvnieki.
Veterinārārsta
pakalpojumus
novada
teritorijā piedāvā 2 speciālisti.

20
19

CSP

21

LAD. Datu uz 20.03.2010.
VAS „Lauksaimniecības datu centrs”. Dati uz 01.07.2011.
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TŪRISMS
Nozīmīgākie tūrisma apskates objekti un
galamērķi ir vēstures un kultūras vietas:
• Āraišu ezerpils,
• Melānijas Vanagas muzejs,
• Āraišu vējdzirnavas,
• Nītaures senatnes taka "Noķer laiku
Nītaurē",
• Āraišu baznīca un mācītājmuiža,
• Nītaures pareizticīgo baznīca,
• Zaubes luterāņu baznīca,
• Nītaures luterāņu baznīca.
Tūristiem un citiem interesentiem tiek
piedāvātas brīvdabas zoo apskates vieta
Rakšos.
Aktīvās atpūtas cienītājiem tiek piedāvāti
dažādi
ūdenstūrisma
pakalpojumi,
šaušanas, velosipēdu nomas, izjāžu un citi
tūrisma pakalpojumi. Tie lielākoties ir
pieejami
dažādās
atpūtas
bāzēs,
kempingos un viesu namos, kas piedāvā arī
nakšņošanas iespējas. Aktīvo atpūtu
piedāvā arī Kempings - Laivu bāze
Žagarkalns, Ozolkalns, Kārļamuiža.
Novada
teritorijā
darbojas
tūrisma
informācijas centrs Drabešu pagastā,
Ieriķos.
Novada teritorijā ir arī interesantas
saimniecības: Amatas mellenes, Kārļu
zivjaudzētava, Kalna Smīdes, Lauku
mājdzīvnieku audzētava „Zaķīši”.

ekspozīciju, gūt enerģiju no iespaidīgā
ūdensrata gaitas.

DZIRNUPĪTE - KUMADA- AMATA
Posmā ir izveidota taka, kura vijas gar
Dzirnupītes un Kumadas krastiem. Vietām ir
jāšķērso upe, lai labāk izbaudītu ainavu.
Laiks: aptuveni 2.5 h Grūtības pakāpe:
viduvēja
Takas garumā var aplūkot vairākus
smilšakmens un māla atsegumus, straujas
krācītes, bebru dambjus un milzīgus
akmeņus.

KĀRĻU ZIVJAUDZĒTAVA- ZVĀRTES IEZIS
Posms piemērots ģimenēm ar skolas
vecuma bērniem, nelielām skolnieku
grupām ar pavadoni, īsteniem dabas
draugiem.
Maršruta sākumā stāvs kāpiens Ainavu
kraujā, pēc kura paveras skaists skats no
aptuveni 40m augstās kraujas - redzama
mežu ieskautā ieleja, upes spožā lenta,
pļava un ceļš. Zem kājām daudzkrāsains
atsegums, kurā kārtu kārtām redzama
zemes ģeoloģiskā vēsture. Ainavu krauja –
valsts nozīmes aizsargājamais ģeoloģiskais
piemineklis, vislabāk apskatāma pavasaros
vai rudenī, kad balto, pelēko, sārto un
violeto iežu slāņus neaizsedz koku lapotne.
Puskilometru garajā kraujā ir divi atsegumi,
kuros dabas procesi vēl arvien turpinās –
noslīd, nobrūk, izplūst avoti.

TŪRISMA MARŠRUTI UN PIEDĀVĀJUMS

ZVĀRTES IEZIS-VECLAUČU TILTS

Amatas novada tūrisma objekti ir iekļauti
vairākos Vidzemes tūrisma maršrutos.
Amatas
novads
iekļauts
vairākos
ūdenstūrisma maršrutos, jo Amatas upe
pavasaros ir ļoti strauja un notiek intensīva
laivošana. Amatas novada, Drabešu
pagasta teritorijā Amatas upē atsedzas
vairāk nekā 29 ieži, kuri ir apskatāmi
tūristiem.
Aktīvās atpūtas cienītājiem Amatas novadā
bez
ūdenstūrisma
aktivitātēm
tiek
piedāvātas dažādas takas.

Posms ir labiekārtots. Piemērots ģimenēm
ar skolas vecuma bērniem, nelielām
skolnieku grupām ar pavadoni, īsteniem
dabas draugiem.
Gar Amatas krastu jau izsenis ir bijusi
makšķernieku iemīta taciņa, tagad tā ir
labiekārtota. Taka ir 2,2 km gara un sākas
pie 20m augstā Zvārtes ieža – viena no
Latvijas dabas ainavas simboliem. Ieža
izcilni veido augšdevona Gaujas svītas
smilšakmeņi, tā augstums – 20m. Izciļņa
pamatnē izveidojusies sekla grota. Lai
slavenais iezis neietu bojā, šajā vietā
Amatas gultne 1939.gadā tika iztaisnota.
Blakus izcilnim atrodas Amatas kreisā
krasta devona iežu atsegumi, kuru
kopgarums ir 200m un maksimālais
augstums – 44m. Amatas kreisā krasta
atsegums ir ļoti stāvs, pakļauts virszemes
un pazemes ūdeņu iedarbībai, salam, saulei

DZIRNAVU TAKA IERIĶOS
Vidzemes šosejas 72. km no Rīgas, daba ir
izveidojusi
un
cilvēki
pilnveidojuši
relaksēšanās vietu, kur ikdienas steigā
nogurušajiem
atgūt
spēkus,
vērojot
brīnišķīgos Melderupes ūdenskritumus,
vienmēr mainīgo, savdabīgo floristikas
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un vējam, tādēļ veidojas noslīdeņi,
nobrukumi un izskalojumi.
Upes labajā krastā, skatam paveras Miglas
ieža izcilnis, tā dienvidu daļu, jo pats
smilšakmens atsegums tālāk apaudzis ar
mežu, kur stāvā krauja tikai norāda, ka
pirms gadu tūkstošiem tur plūdusi upe.

MELTURU TILTS-KĀRĻU ZIVJAUDZĒTAVA
Posms nav labiekārtots un piemērots
īsteniem dabas draugiem.
Īļaku ieža augšdaļā kā pelēki pilsdrupu mūri
atsedzas Pļaviņu svītas plaisainie dolomīti.
Zem tiem izplūst avoti, kas izmērcē
zilganpelēko un violeti sārto mālu un nobiru
slāni. Atseguma šķērsošana lejas vai
vidusdaļā, it īpaši pēc lietiem, nav
ieteicama.
Pretējā Amatas krastā, 200m lejup pa
straumi ir Vizuļu iezis. Vasarās atsegums ir
pelēcīgi sārts, lāsumo no plaisām dolomītos
izplūstošie
avoti.
Ziemā
tie
veido
leduskritumus.
Labajā krastā klāt Dolomīta krauja. Skaists,
stāvs un samērā bīstams atsegums, pēc
izskata iezis līdzīgs Īļāku iezim. Lejpus
dolomītu joslai līdz upei turpinās mālaini
noslīdējumi, nogruvuši akmeņi. Vēlams
doties pa kraujas augšmalu. Nav ieteicams
staigāt nobiru lauku ieža pakājē. Kraujas
nosaukumu devis skolotājs K.Ašmanis
20.gadsimta 20-tajos gados.

DZIRNUPĪTE-KUMADA-ZVĀRTES IEZIS
Izveidota taka, kura vijas gar Ieriķupītes un
Kumadas krastiem. Vietām upe ir jāšķērso,
lai labāk izbaudītu ainavu.
Takas garumā var aplūkot vairākus
smilšakmens un māla atsegumus, straujas
krācītes, bebru dambjus un milzīgus
akmeņus, kā arī Incēnu krauju Amatas
kreisajā krastā.

NAKTSMĪTNES
Amatas novada teritorijā atrodas 2
viesnīcas:
„Annas Hotel” (dizaina viesnīca, restorāns
ar terasi, spa zona ar baseinu un pirtīm,
parketa zāle ar kamīnu, muižas parks),
„Melturi” (viesnīca, pirts, piknika vietas,
telpas semināriem un svinībām),
14 viesu mājas: Namejs (3 km no Ieriķiem
un 17 km no Cēsīm), Meža rozes (māja ar
kamīnistabu un pirti nelielas upītes krastā,

pieejama makšķerēšana dīķī, vizināšanās
ar laivu.), Lejas Suces (atpūtas komplekss
ar viesu namu 20 personām, banketu zāli
un naktsmītnēm 100 personām, pirti,
džakuzi, apsildāmu āra ūdens kublu),
Nītaures dzirnavas (viesu nams, restorāns,
svinību māja pie ezera, sauna ar džakuzi,
konferenču zāle) u.c.,
4 brīvdienu mājas, 3 vietās piedāvā nakšņot
privātmājās, Vēķu ezers, Atpūtas bāze
„Cīruļkalns” un „Kārļamuiža” piedāvā telšu
vietas. Visu nakšņošanas vietu saraksts ir
izvietots Amatas novada mājaslapā sadaļā
Tūrisms.

EKONOMIKAS NOVĒRTĒJUMS
Amatas novadā ir 12 uzņēmumi, kuru gada
apgrozījums pārsniedz pusmiljonu latu gadā
– galvenās dominējošās darbības sfēras ir
kokapstrāde un lauksaimniecība. Kopumā
novada teritorijā 2010.gadā ekonomiski
aktīvas bija 662 tirgus vienības, vairums no
tām
darbojušās
lauksaimniecības,
mežsaimniecības,
augkopības
un
lopkopības nozarēs. Amatas novadā
bezdarba līmenis ir labāks kā vidējais
bezdarba līmeņa rādītājs Latvijā, Vidzemē
un vairumā apkārtējo kaimiņu pašvaldību.
Novada paugurainība liedz intensīvāk
nodarboties ar lauksaimniecību, lai gan
zemes ir auglīgas. Pašvaldībā ir salīdzinoši
daudz
spēcīgu
un
konkurētspējīgu
zemnieku saimniecību.
Daudz
uzņēmumu
un
saimniecību
nodarbojas ar tūrismu. Tūrisma joma ir
salīdzinoši attīstīta, pateicoties dabas
resursiem
un
kultūrvēsturiskajam
mantojumam.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Tūrismu kā prioritāti norādījuši 28 aptaujātie
iedzīvotāji, lai gan 42 aptaujātie norādījuši
kā prioritāti kultūras jomu, jāatzīst, ka tās
praktiski nav nodalāmas, līdz ar to zināma
daļa no aptaujātajiem izteikusi tūrisma
jomas atbalstu caur kultūras jomas
nostādīšanu par prioritāti.
Atbildot uz jautājumu par nozīmīgāko
Amatas novada attīstības virzienu, 77 (jeb
62%) respondenti norādījuši par labu
uzņēmējdarbības jomai.
Kā steidzamākos darbus vai problēmas
aptaujātie
norādījuši
nepieciešamību
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atbalstīt un attīstīt uzņēmējdarbību, attīstīt
lauksaimniecību un ražotās produkcijas
apriti, radīt jaunas darbavietas, radīt
pievilcīgu vidi privātiem investoriem un
attīstīt pārējās nozares un infrastruktūru,
kas veicinās kopējo novada izaugsmi.

DARBA GRUPU REZULTĀTI
Uzņēmēji par pamatu uzstādījuši un savā
darbībā ir pamanījuši valstiska rakstura
problēmas
(elektrības
ierīkošanas
izmaksas, telekomunikāciju trūkums), kuras
spēj palīdzēt atrisināt pašvaldība, veicinot
sarunas atbilstošajā līmenī. Novadam
nepieciešams paplašināt sadarbību ar
apkārtējām pašvaldībām Tūrisma jomā
sadarbība lielākoties saistīta ar GNP.
Nepieciešams veidot atpazīstama novada

zīmolu un stiprināt novada kopējo identitāti,
veidot veiksmīgu vidi uzņēmējdarbībai,
rosinot izmaiņas valsts likumdošanā, jo
atsevišķos jautājumos tā ierobežo vai
birokrātiski sarežģī iespējas pašvaldībām
atbalstīt uzņēmējdarbību un to attīstīt.
Pašreizējais vietējo ekonomiku bremzējošs
faktors ir nodokļu politika. Tāpat salīdzinoši
maza ir vietējo uzņēmēju sadarbība. Lai gan
novadā
nav
izteikta
sabiedrisko
pakalpojumu centra, ir nepieciešams
veicināt
sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumu attīstību, jo šī nozare
lielākoties attīstīta ir valsts galvenā autoceļa
tuvumā. Nepieciešams izstrādāt papildus
atbilstoši nozaru attīstības dokumentus,
iedziļinoties nozarē kopumā.
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SVID ANALĪZE
SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību
tiek novērtētas novada stiprās un vājās
puses, kā arī pastāvošās iespējas un
sagaidāmie draudi. Novada attīstības
stratēģija izvirzīto mērķu sasniegšanai tiek
izstrādāta, balstoties uz šīm četrām
kritiskajām informācijas daļām.
Stiprās puses ir novada īpašības, kas var
palīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājās
puses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas un

draudi ir ārējie faktori, kas novadam var
palīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
Katras nodaļas beigās pirms kopējā
novērtējuma iekļauta SVID analīze par
konkrēto sfēru. Iekļautās SVID analīzes
pašreizējās
situācijas
raksturojumā
lielākoties izveidotas dokumenta izstrādes
darba grupu sanāksmēs, kurās piedalījušies
novada nozaru speciālisti un viedokļu līderi.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS UN NVO
STIPRĀS PUSES
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Pašvaldības atbalsts izglītībai,
kultūrai, sportam
Profesionalitāte
Izglītības iestāžu savstarpējā
sadarbība (1,5 – 19 gadi)
Infrastruktūra pārklāta visā novadā
Visos pagastos ir kultūras centri
Daudzveidīga, attīstīta kultūrvide
(muzeji, apskates objekti)
Dažāda vecuma, mērķauditorijām
orientēti pasākumi un aktivitātes
Plašas iespējas iesaistīties
amatiermākslas kolektīvos (dziesmu
un deju svētki)
Aktīvi iedzīvotāji (NVO)
Bagātas un senas tradīcijas
Augsta līmeņa sociālie pakalpojumi
(NVO līdzdalība soc. pak.
sniegšanā)
Latvijas TOP objekti teritorijā, rodas
jauni, pateicoties iedz. aktivitātēm.
Droša vide (transports skolēniem,
bāriņtiesa, medicīna)
Komunikabla, atsaucīga pārvalde.

VĀJĀS PUSES
1. Izglītība
〉 Skolu sadrumstalotība
〉 Bērnu skaita samazināšanās
〉 Lielas izmaksas
〉 Valstiski- izglītības sistēma nav piemērota
esošajai situācijai
2. Kultūra
〉 Nepietiekošs finansējums
〉 Latviešu mentalitāte(kūtrums)
〉 Aktivitāšu trūkums jauniešiem
3. Sports
〉 Trūkst veloceliņu
〉 Nav sporta dzīves organizatora
〉 Nav tehnikas, kas veidotu slēpošanas u.c. trases
4. Sociālie pakalpojumi
〉 Novada lielums mazina kvalitāti, veido
sadārdzinājumu
5. NVO
〉 Trūkst informācijas
〉 Pieredzes un izglītības trūkums
6. Drošība
〉
Alkoholisms
〉
Pamestie objekti
〉
Trūkst gājēju celiņu
〉
Autoceļu sliktais tehniskais stāvoklis
7. Pārvaldība
〉 Sadrumstalotība
〉 Nav kontakta ar deputātiem
8. Jauniešu politika
〉 Zudusi sabiedrības loma jauniešu audzināšanā

IESPĒJAS
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Mūžizglītība mācību iestādēs,
kultūras iestādēs (k/n, bibliotēkas),
jauniešu centrus, sadarbība ar NVA
Iegūt pamatskolas un vidējo izglītību
vakarskolā, neklātienē.
Pieejama kultūra tuvāk dzīvesvietai,
Medicīnas pakalpojumu pieejamība
visur,
Ceļu sakārtošana,
Pašvaldības policija,

DRAUDI
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Cilvēkresursu aizplūšana
Ģimenes vērtību izzušana,
Darba vietu trūkums,
Skolu likvidācija,
Sabiedrības novecošanās
Sabiedrības izglītības līmeņa pazemināšanās
Sabiedrības degradēšanās (patērētāju sabiedrība),
Motivācijas un intereses trūkums (pedagogi),
Darba iemaņu un prasmju zudums.
Dabas resursu izpārdošana ārzemniekiem.
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〉
〉

Sporta koordinators,
Amatas Avīzes, mājas lapas
uzlabošana.

〉
〉
〉
〉
〉

Veselības pasliktināšanās
Vāja fiziskā attīstība,
Medicīnas pakalpojumu nepieejamība.
Likumdošana un birokrātija
Izbūvējot Pleskavas šoseju – drošības draudi.

PĀRVALDE, SADARBĪBA, JAUNIEŠU DZĪVE UN KOMUNIKĀCIJA
STIPRĀS PUSES
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Katrā pagastā sava pārvalde- telpas,
pakalpojumu grozs pieejams
Zinoši pieredzējuši speciālisti
Uzlabojumi – internets, kopēšana,
konsultācijas u.c.
Visos pagastos ir izveidotas dažādu jomu
NVO
Pašvaldības atbalsts – mazie projektu
konkursi
Ir iespēja dalīties savstarpējā pieredzē
Palīdzība iedzīvotājiem

VĀJĀS PUSES
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Liels attālums starp teritorijām – zems
apdzīvotības blīvums
Slikts ceļu stāvoklis
Lēmumi, kas neatbilst visas sabiedrības
interesēm (skolās)
Ne visas izveidotās NVO ir aktīvas sadarbībā
– trūkst komunikācija un sadarbība
Trūkst LAIKS
Trūkst resursi (transports, finanses, cilvēki,
atbalstītāji)

IESPĒJAS
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

〉
〉
〉

Līdzsvarota sadarbība starp nodaļāmatgriezeniskās saites veidošana
Autoritātes celšana – veto princips komiteju
sēdēs
Pagasta darbinieki + iedzīvotāju konsultatīvā
padome +pārvalde = labāka sadarbība
Atsevišķs finanšu resurss pārvaldēm
Stiprināt pārvaldes
Uzstādīt lielākus mērķus
Veidot NVO forumus (iepazīt vienam otru,
rakstīt kopējus projektus)
Ir iespēja: piesaistīt finansējumu, izstrādāt
mūžizglītības programmu, organizāciju
sadarbībai, reklamēt sevi un savu darbībuavīze, mājas lapa.
Pārņemt atsevišķu pašvald. funkciju izpildi
Meklēt lobijus(deputāti, uzņēmēji, mecenāti).
Līdzdarboties lēmumpieņemšanas procesā

DRAUDI
〉
〉
〉
〉
〉

Iedzīvotāju novecošanās un skaita
samazināšanās
Darba vietu trūkums
Valsts sniegto pakalpojumu attālināšanās –
pasts, Valsts Meža dienests u.c.
Ja beigsies ES atbalsts, mazināsies NVO
aktivitāte
Grūti motivēt cilvēkus brīvprātīgam darbam.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, TŪRISMS UN INFRASTRUKTŪRA
STIPRĀS PUSES
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Teritorijas novietojums,
dabas daudzveidība,
kultūrvēsturiskais mantojums,
cilvēkresursi,
dzelzceļš, ceļu tīkls,
GNP,
pilsētas tuvums,
daudzveidīga teritorija ar lielu platību,
dažādi resursi,
kultūrvēsturiskā vide,
ģeogrāfiski izdevīga vieta,
reljefs,
daudz meži,
daudz ūdeņi,
ģeogrāfiskais izvietojums ar sazarotu ceļu un

VĀJĀS PUSES
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Cilvēku novecošanās,
Cilvēku migrācija,
Sabiedriskā transporta nepieejamība,
Nepietiekoša komunikācija starp pagastiem,
Nav sadarbības starp dažāda vecuma un
sociālo grupu iedzīvotājiem,
Nav izstrādāta mūžizglītības attīstības
programma,
Vāji telekomunikāciju sakari,
Uzņēmīgu cilvēku trūkums,
Ceļu seguma sliktā kvalitāte,
Ceļu tīkla garums prasa lielus izdevumus to
uzturēšanai,
Teritorijas lielums,
Interneta nepieejamība,
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〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

ielu tīklu,
nodrošināti komunālie pakalpojumi,
lielākā teritorijā lielākas iespējas attīstīties,
labas iestrādes vides un tūrisma attīstībai,
stipra ekonomiskās plānošanas pārvaldības
puse,
daudzveidīga teritorija-iespēja izvēlēties
(daba, kultūrvēsture, lauki)
Amata un Gauja,
Novada atrašanās vieta, dabas faktors,
Laba pārvaldība,
Kultūrvēsturiskais mantojums, latviskums,
Attīstīts izglītības, sociālo, kultūras iestāžu
tīkls,
Ainavu tūrisms,
Atrašanās- ceļš uz Krieviju
novada vārds zināms valsts mērogā,
Tūrisma resursi.

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

IESPĒJAS
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Latviskas vides izkopšana,
Iedzīvotāju izglītošana, nododot pieredzi no
paaudzes paaudzei, mūžizglītība
Iedzīvotāju radošā potenciāla attīstīšana,
Meklēt veidus, lai izceltu to, kas mums ir,
Valsts politika, tās kopējie mērķi,
Kontaktu un sadarbības paplašināšana
Attīstīt lauksaimniecību,
Attīstīt infrastruktūru,
Attīstīt lauku tūrismu,
Sadarbība ar uzņēmējiem, partnerība
projektos,
Alternatīvās enerģijas izmantošana
komunālajā infrastruktūrā,
Likumdošanas izmaiņas celtniecībā un
iepirkuma procedūrā,
Investoriem interesanta teritorija,
Tūrisms – cilvēku piesaiste novadam,
Valsts atbalsts(pārvaldības ieņēmumu bāzes
stabilitāte,
Investīcijas – resursu apzināšana,
Sabiedrības līdzdarbošanās,
Jaunu uzņēmumu rašanās (piemērota,
labvēlīga vide),
Jaunu vides tehnoloģiju ienākšana,
Investīciju piesaiste no dažādiem ES fondiem,
Ģeogrāfiskais izvietojums,
Dzelzceļa, AZ attīstība,
Eksports-pakalpojumiem, precēm, tūrisms,
Alternatīvo enerģiju izmantošana,
Netradicionālie biznesi
ES fondu piesaistes iespējas, LAD atbalsta
programmas, jau esoši starptautiski projekti,
kuros var iekļauties (kultūras jomā)
LR Ministrijām pieejamie resursi
infrastruktūras sakārtošanai
Ārpus Amatas novada ir cilvēki, kuriem
interesē kā tūristiem apmeklēt AN
Rīga un Cēsis, kā noieta tirgus

Uzņēmējdarbības vide nespēj nodrošināt
vajadzīgo skaitu darba vietu,
Nesakārtoti valsts nozīmes ceļi, kas traucē
pārvietoties lielākā teritorijā,
Mainīgs klimats,
Vāja un nevienmērīga infrastruktūra,
Vāja cilvēku savstarpējā komunikācija,
Energo apgādes nestabilitāte,
Sakaru sistēmas nepieejamība visā teritorijā,
Cilvēku faktors (slikta komunikācija)
Vāja sadarbība starp paaudzēm,
Nezinām uzņēmēju vajadzības, kurām varētu
izmantot ES fondus
Nav sagatavotas dzīves vietas ienākošajiem
iedzīvotājiem (nav informācijas, nav
piedāvājuma)
Vāja komunikācija starp pašvaldības
administrāciju un uzņēmējiem

DRAUDI
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Nesakārtotā infrastruktūra, ceļu stāvoklis,
sakari,
Politiskā nestabilitāte,
Ekonomiskā nestabilitāte valstī,
Birokrātija valsts līmenī,
Cilvēku aizplūšana no laukiem uz pilsētu,
Sabiedrības novecošanās,
Valdības lēmumi, neuzklausot pašvaldības,
Valsts nepamatoti regulējumi,
Klimata pārmaiņas,
Politiskā un ekonomiskā nestabilitāte,
Cilvēku aizplūšana,
Apdzīvoto vietu komunālā saimniecība
mantota no padomju gadiem,
Iedzīvotāju zemā pirktspēja,
Inovāciju ieviešana uzņēmējdarbībā, kā
rezultātā tiek samazinātas darba vietas,
Parādnieku skaita pieaugums par
komunālajiem pakalpojumiem,
Urbanizācija,
Ekonom.attīstīšana pilsētu tuvumā (valstiski
uzstādījumi),
Izglītotu jaunu cilvēku trūkums,
„Smadzeņu” aizplūšana
Zeme tiek pārdota ārvalstniekiem
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STRATĒĢISKĀ
DAĻA
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS POLITIKA LATVIJĀ
Amatas novada Attīstības programma
2013.-2019.gadam izstrādāta, ievērojot
telpiskās attīstības plānošanas dokumentu
hierarhiju Latvijā. Hierarhiski augstākais
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokuments ilgtermiņā ir Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2030.gadam (Latvija
2030), bet vidējā termiņā – Nacionālais
attīstības plāns (NAP). Izstrādājot Amatas
novada attīstības stratēģiju turpmākajiem 7
gadiem,
ņemti
vērā
arī
Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumenti, kā arī apkārt esošo novada
pašvaldību
(Amatas, Cēsu,
Amatas,
Līgatnes, Ogres, Siguldas novadu) telpiskās
attīstības virzieni un plānotie attīstības
scenāriji.
Attīstības plānošanas uzdevums ir īstenot
politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt
sabiedrības un teritorijas attīstību, tādēļ ar
plānošanas dokumentu palīdzību tiek
noteikti principi, mērķi un rīcības to
sasniegšanai. Novada pašvaldībai ir

pienākums izstrādāt novada attīstības
programmu un nodrošināt tās realizāciju.
Attīstības programma veidota uz attīstības
plānošanas integrētas pieejas, kas paredz
koordinētu telpisko, tematisko un laika
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību
starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo,
reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm
(iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijās u.c.), izmantojot konkrētus
instrumentus, lai tiktu sasniegti izvirzītie
mērķi un prioritātes.
Dokumenta izstrādes procesā tiek ievēroti
likumā noteiktie attīstības plānošanas
pamatprincipi:
Ilgtspējīgas
attīstības,
interešu
saskaņotības,
līdzdalības,
sadarbības, finansiālo iespēju, atklātības,
uzraudzības
un
novērtēšanas,
subsidiaritātes, attīstības plānošanas un
normatīvo
aktu
izstrādes
sasaistes,
līdzsvarotas attīstības, aktualitātes un
dokumentu saskaņotības principi.

STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS ELEMENTI
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir
viena
no
Attīstības
programmas
svarīgākajām sastāvdaļām un atbild uz
jautājumu „Ko novads vēlas sasniegt?”.
Stratēģiskā
daļa
veidota,
ievērojot
stratēģiskās plānošanas pamatprincipu –
definēt
sasniedzamos
rezultātus
no
augstāka uz konkrētāku līmeni.
Par Amatas novada tāpat kā citu Latvijas
pašvaldību misiju (augstāko stratēģisko
uzstādījumu) var uzskatīt iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu – šis ir galvenais
pamata mērķis, kādēļ novads vispār pastāv.
Pašvaldības galvenās funkcijas ir noteiktas
likumā „Par pašvaldībām”, tomēr likumā nav
definēti pašvaldības iedzīvotāju nākotnes
redzējumi,
tādēļ
šos
stratēģiskās
plānošanas uzstādījumus nepieciešams
izstrādāt
katrai pašvaldībai atsevišķi
saskaņā ar augstāka līmeņa plānošanas

dokumentiem
virzieniem.

un

plānotajiem

attīstības

Novada vīzija ir izveidota balstoties uz
Amatas novada viedokļu līderu redzējumu
par to, kādam Amatas novadam būtu
jāizskatās nākotnē. Atbilstoši vīzijai, izvirzīti
stratēģiskie mērķi - koncentrēts politisku
uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir
vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas
sasniegšanu.
Katram
stratēģiskajam
mērķim izvirzītas prioritātes un galvenie
virzieni – definēti rezultāti konkrētās jomās.
Stratēģisko daļu noslēdz noteikti uzdevumi,
kuru izpildes plāns raksturots trešā
dokumenta daļā, kas atbild uz jautājumu
„Kā sasniegt plānoto?” un ir vispraktiskākā
Attīstības programmas sastāvdaļa.
Sadaļā par stratēģiskajiem uzstādījumiem
ietverta novada ekonomiskā specializācija
reģiona, nacionālā un starptautiskā līmenī.
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MISIJA

• precīzi izteikts pamata mērķis, kādēļ novads vispār pastāv

VĪZIJA

• lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda novada
unikālās vērtības

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

• koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā
laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai

PRIORITĀTES

• teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm

RĪCĪBU VIRZIENI

• konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai

UZDEVUMI

• izvirzīti mērķu īstenošanai, ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas un
nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi

RĪCĪBAS

• konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei

RĀDĪTĀJI

• indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi
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AMATAS NOVADA VĪZIJA

AMATAS NOVADS –
LĪDZSVAROTI ATTĪSTĪTA, RESURSIEM BAGĀTA UN
MŪSDIENĪGA LAUKU TERITORIJA VIDZEMĒ, KURĀ IR
IEDZĪVOTĀJIEM AKTĪVA UN DROŠA DZĪVES TELPA,
RADOŠA UZŅĒMĒJDARBĪBA EKOVIDĒ UN AUGSTA
DZĪVES KVALITĀTE.

Amatas
novadam
2030.gadā
jābūt
vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā
teritorijā:
pakalpojumiem
viegli
sasniedzamiem un kvalitatīviem, tehniskai
infrastruktūrai – pilnveidotai un modernai,
dabas un cilvēka saimnieciskās darbības
mijiedarbībai – ilgtspējīgai, saglabājot
novada unikālās vērtības – ainavisko dabu
ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi.
Novads ilgtermiņā nostiprinās kā aktīva
pašvaldība ne tikai vietējā mērogā ar
daudzām nevalstiskajām organizācijām,
veiksmīgu jaunatnes politiku un daudziem
pašdarbības kolektīviem, bet arī Latvijā,
organizējot dažāda mēroga pasākumus.
Kopumā Amatas novadu raksturo pozitīva
rosība – novads veidojas par laikmetīgu

lauku idilli ar
iedzīvotājiem.

aktīviem

un

darbīgiem

Amatas
novada
izglītības
iestādes
nodrošina konkurētspējīgu izglītību; attīstīta
ir mūžizglītība un interešu izglītība, bagāta ir
kultūras, sporta un sabiedriskā dzīve.
Novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi
uzņēmēji un lauksaimnieki; īpaši attīstīta ir
lauksaimniecība
un
lauksaimniecības
produktu ražošana ar pievienoto vērību, kā
arī tūrisms. Novads piesaista iedzīvotājus ar
šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un
sniedz visu nepieciešamo pilnvērtīgai
dzīvei.
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Lai ilgtermiņā novads varētu vīziju sasniegt,
ir izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi, kas ir Amatas
novada attīstības galvenie stūrakmeņi:
〉
〉
〉

SM1 Inovatīva uz atjaunojamiem
resursiem balstīta, investoriem
labvēlīga ekonomiskā vide;
SM2 Kvalitatīva infrastruktūra un
komunālie pakalpojumi, labiekārtota
dzīves telpa;
SM3 Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta, aktīva, izglītota
un radoša, uz kultūras vērtībām
balstīta.

SM1 Inovatīva uz atjaunojamiem resursiem
balstīta, investoriem labvēlīga ekonomiskā
vide: Lai būtu iespējama novada vides un
sabiedrības
attīstība,
nepieciešama
pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas nodrošina
gan darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem,
gan ļauj attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot
novadā pieejamos resursus, tādejādi
veicinot kopējo novada labklājības līmeņa

EKONOMIKĀ VIDE

celšanos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina
novada ekonomisko plānošanu.
SM2 Kvalitatīva infrastruktūra un komunālie
pakalpojumi,
labiekārtota
vide:
Jo
sakārtotāka infrastruktūra un apkārtējā vide,
jo
pievilcīgāks
novads
dzīvošanai,
tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis
stratēģiskais mērķis nodrošina novada
fizisko resursu attīstību.
SM3 Sabiedrība – paaudžu saliedēta,
informēta, aktīva, izglītota un radoša, uz
kultūras vērtībām balstīta: Bez novada
iedzīvotājiem nav iedomājama novada
pastāvēšana, tādēļ viens no stratēģiskajiem
mērķiem ir Iedzīvotājiem droša, atraktīva un
pilnvērtīgi nodrošināta dzīves telpa, kas ļauj
iedzīvotājam novadā justies fiziski droši,
dzīvot interesantā un atraktīvā dzīves telpā.
Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada
attīstību sociālajā plānošanā. Novada misija
ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
un iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība un
prioritāte.

INFRASTRUKTŪRA

SABIEDRĪBA
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PRIORITĀTES UN VIRZIENI
Katram stratēģiskajam mērķim izvirzīta gan
ilgtermiņa, gan vidēja termiņa atbilstoša
prioritāte. Prioritātes ir teritorijas attīstības
vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek
izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām.
Kā
ilgtermiņa
sekojošas:

prioritātes

noteiktas

〉 IP1 Uzņēmējdarbības vide;
〉 IP2 Kvalitatīva infrastruktūra;
〉 IP3 Sociālā infrastruktūra.
Kā vidēja termiņa
sekojošas jomas:

prioritātes

noteiktas

〉 VTP1 Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība un attīstīta
lauksaimniecība;
〉 VTP2 Mūsdienīga tehniskā
infrastruktūra un pievilcīga publiskā
ārtelpa;
〉 VTP3 Pieejami un kvalitatīvi
pakalpojumi iedzīvotāju labklājības
nodrošināšanai;

Ekonomiskās vides vidēja termiņa prioritāte
Amatas novadā ir uzņēmējdarbība un
lauksaimniecība un mežsaimniecība –
kopumā ekonomiskās izaugsmes potenciāls
tiek centrēts attiecībā uz vietējiem
resursiem un inovatīvu uzņēmējdarbību.
Novadā pieaug aktīvu vietējo uzņēmēju
skaits un novads arvien vairāk nostiprina
savas
pozīcijas
lauksaimniecībā
un
mežšaimniecībā. Vidējā termiņa teritorijas
attīstības
prioritāte
ir
tehniskās
infrastruktūras
uzlabošana,
padarot
apkārtējo novada vidi sakoptāku un
pievilcīgāku dzīvošanai un atpūtai. Vidēja
termiņa prioritāte sociālajā plānošanā ir
pieejami
un
kvalitatīvi
pakalpojumi
iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai –
novadā ir pieejami daudzveidīgi atbilstošas
kvalitātes pakalpojumi un novads ir
atpazīstams ārējā telpā.
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Amatas novads – līdzsvaroti attīstīta, resursiem bagāta un mūsdienīga lauku
teritorija Vidzemē, kurā ir iedzīvotājiem aktīva un droša dzīves telpa, radoša
uzņēmējdarbība ekovidē un augsta dzīves kvalitāte.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI


ILGTERMIŅA
PRIORITĀTES

(2030.GADS)

VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES


(2019.GADS)

RĪCĪBU
VIRZIENI



SM1
Inovatīva, uz
atjaunojamiem resursiem
balstīta, investoriem
labvēlīga ekonomiskā
vide

SM2
Kvalitatīva infrastruktūra
un komunālie
pakalpojumi, labiekārtota
dzīves telpa

SM3
Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta,
aktīva, izglītota un
radoša, uz kultūras
vērtībām balstīta

IP1
Uzņēmējdarbības vide

IP2
Kvalitatīva infrastruktūra

IP3
Sociālā infrastruktūra

VTP1
Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība un
attīstīta lauksaimniecība

VTP2
Mūsdienīga tehniskā
infrastruktūra un
pievilcīga publiskā ārtelpa

VTP3
Pieejami un kvalitatīvi
pakalpojumi iedzīvotāju
labklājības
nodrošināšanai

RV5 Satiksmes
infrastruktūra
RV6 Mājokļi un
infrastruktūra
RV7 Labiekārtošana un
vides aizsardzība

RV8 Izglītība
RV9 Kultūra un tradīcijas
RV10 Sports un aktīvā
atpūta
RV11 Sociālie un
veselības aprūpes
pakalpojumi, drošība
RV12 NVO sektors
RV13 Pārvaldība un
sadarbība

RV1 Uzņēmējdarbības
vide
RV2 Tūrisms
RV3 Lauksaimniecība,
mežsaimniecība.
mājražošana
RV4 Alternatīvie
energoresursi

ATTĒLS 20: AMATAS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PAMATUZSTĀDĪJUMI
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UZDEVUMI
MĒRĶIS

SM1
INOVATĪVA, UZ
ATJAUNOJAMIEM
RESURSIEM
BALSTĪTA,
INVESTORIEM
LABVĒLĪGA
EKONOMISKĀ
VIDE

SM2
KVALITATĪVA
INFRASTRUKTŪRA
UN KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI,
LABIEKĀRTOTA
DZĪVES TELPA

SM3
SABIEDRĪBA –
PAAUDŽU
SALIEDĒTA,
INFORMĒTA,
AKTĪVA,
IZGLĪTOTA UN
RADOŠA, UZ
KULTŪRAS
VĒRTĪBĀM
BALSTĪTA

RĪCĪBAS VIRZIENS
RV1

Uzņēmējdarbības
vide

RV2

Tūrisms

RV3

Lauksaimniecība,
mežsaimniecība,
mājražošana
Dabas resursi un
alternatīvie
energoresursi

RV4

RV5

Satiksmes
infrastruktūra

RV6

Mājokļi un
infrastruktūra
Labiekārtošana un
vides aizsardzība

RV7

RV8

Izglītība

RV9

Kultūra un tradīcijas

RV10

Sports un aktīvā
atpūta
Sociālie un
veselības aprūpes
pakalpojumi, drošība
NVO sektors

RV11

RV12
RV13

Pārvaldība un
sadarbība

UZDEVUMI
U1 Veicināt uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstību
U2 Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, savstarpējo
sadarbību un veicināt netradicionālu un
tradicionālu nozaru attīstību
U3 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu
dažādību
U4 Veicināt lauksaimniecības, mājražošanas,
amatniecības un ekoloģiskās produkcijas
attīstību
U5 Nodrošināt dabas resursu racionālu un
ilgtspējīgu izmantošanu
U6 Veicināt atjaunojamo resursu izmantošanu
U7 Uzlabot satiksmes infrastruktūru un pilnveidot
ceļu satiksmes drošību
U8 Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti
U9 Attīstīt mājokļus
U10 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru
U11 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
U12 Labiekārtot publisko ārtelpu
U13 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu
materiāltehnisko bāzi un konkurētspēju
U14 Attīstīt mūžizglītību un interešu izglītību
U15 Attīstīt kultūras un kultūrizglītības iestāžu
materiāltehnisko bāzi, dažādot pakalpojumus
un uzlabot kvalitāti
U16 Uzlabot sporta infrastruktūru, veicinot aktīvo
atpūtu un veselīgu dzīvesveidu,
U17 Pilnveidot sociālos pakalpojumus, veselības
aprūpes pieejamību
U18 Uzlabot sabiedrisko drošību un kārtību
U19 Attīstīt un atbalstīt nevalstisko sektoru
U20 Attīstīt komunikācijas un informēšanas sistēmu,
paaugstināt iedzīvotāju aktivitāti un informētību
U21 Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
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EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA
Viens no attīstības stūrakmeņiem ir novada
ekonomiskā
attīstība.
Lai
sekmētu
pašvaldības vispārējo ekonomisko izaugsmi
ir noteikta specializācija 3 līmeņos –
Vidzemes
reģionā,
Latvijā
un
Eiropā/pasaulē. Ekonomiskā specializācija
tiek noteikta uz pašreizējiem novada
uzņēmējdarbības
virzieniem
un
pieejamajiem resursiem.
Ņemot vērā jau iepriekš zināmās iestrādes
pašreizējā ekonomiskajā darbībā, Vidzemes
reģionā Amatas novads specializējas
kokapstrādē ar augstu pievienoto vērtību,
kā arī lauksaimniecībā, lauku un kultūras
tūrismā, kā arī amatniecībā (ņemot vērā
tūrisma potenciālu, tradīcijas un dabas
vērtības).

AMATAS NOVADS
EIROPĀ, PASAULĒ
• Mājoklis (Amatciems)
• Eko produkcija
• Veselības takas,
veselīgs dzīvesveids
un ekoloģiska vide
• Rūpnieciskā ražošana

ATBILSTĪBA LATVIJA 2030
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.
Dokuments ir Latvijas hierarhiski augstākais
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.
Amatas novada Attīstības programma
2013.-2019.gadam, ir veidota saskaņā ar
Latvija 2030 noteiktajiem virzieniem un
prioritātēm.
Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs
cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un
veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un
toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta
konkurētspēja un valsts kā ātrspējas
partneris.

AMATAS NOVADS LATVIJĀ
• Eko produkcija
• Veselību stiprinoša un
atjaunojoša vide
(veselības takas)
• Atraktīvs un
daudzveidīgs tūrisms
(Rakši)
• Radošās industrijas

Latvijā Amatas novads pozicionē sevi kā
spēcīgu lauksaimniecības – Eko produkcijas
ražotāju, kā arī atraktīvu, dabas vidi
saglabājošu un tūrisma piedāvājumā
daudzveidīgu novadu.
Eiropas
līmenī
novads
ekonomiski
specializējas ekoloģiskā dzīvesveida un Eko
produkcijas ražošanā, piedāvājot savdabīgu
dzīves telpu, kurā mājoklis tiek veidots un
iekārtots saskaņā ar apkārtējo vidi.
Raksturīgs ir ražojošo uzņēmumu saražotās
produkcijas ar augstu pievienoto vērtību
eksports, kā arī derīgo izrakteņu (grants un
smilts) ieguve un mežsaimniecība.
Amatas novada stratēģiskajos uzstādījumos
ņemti vērā hierarhiski augstāk esošu
attīstības
dokumentu
stratēģiskie
uzstādījumi.

AMATAS NOVADS VIDZEMĒ
• Kokapstrāde ar augstu
pievienoto vērtību
• Lauksaimniecība
• Atraktīvs un
daudzveidīgs tūrisms
(Rakši)
• Derīgie izrakteņi (grants,
smilts)

ATBILSTĪBA NAP
Nacionālais attīstības plāns (NAP) ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments laika
posmam no 2007. līdz 2013.gadam (jauns
NAP ir izstrādes stadijā). Dokuments ir
Latvijas hierarhiski augstākais vidēja
termiņa plānošanas dokuments. Tajā
noteikts Latvijas attīstības modelis –
„Cilvēks pirmajā vietā”.
Valsts izaugsmes mērķis ir dzīves kvalitāte,
savukārt NAP mērķis ir izglītība un
zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un
tehnoloģiskai izcilībai. Izaugsmes resurss –
zināšanas.
Saskaņā ar NAP dzīves kvalitāti raksturo:
materiālā labklājība - stabils darbs un
ienākumi, izglītības līmenis, veselības
stāvoklis, mājokļa kvalitāte, infrastruktūra,
pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai,
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vides
kvalitāte,
kultūrvide
kultūrvēsturiskais mantojums, drošība.

un

NAP prioritātes ir trīs: (1) izglītots un radošs
cilvēks, (2) uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība
un elastība un (3) zinātnes un pētniecības
attīstība.
Valsts izaugsmes priekšnosacījumi ir:
izaugsme reģionos, iekļaujošs un noturošs
darba tirgus, vesels cilvēks ilgtspējīgā
sabiedrībā, droša pilsoniska un saliedēta
sabiedrība, moderna infrastruktūra un
pakalpojumi,
Latvijas
izaugsmes
starptautiskā dimensija, pieejams mājoklis
un sakopta dzīves telpa, laba pārvaldība kā
ilgtspējīgs
izaugsmes
politikas
nodrošinājums. Lai gan izvirzītie Amatas
stratēģiskie
vidēja
termiņa
attīstības
uzstādījumi
atbilst
NAP,
padziļināta
izvērtēšana atbilstībai netiek veikta, ņemot
vērā to, ka Attīstības programmas izstrādes
laikā vienlaicīgi norisinās arī jauna NAP
izstrāde.

ATBILSTĪBA VIDZEMES PLĀNOŠANAS

„LATVIJA 2030”
PRIORITĀTE

1. Kultūras
telpas
attīstība

SM3 Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta, aktīva,
izglītota un radoša, uz kultūras
vērtībām balstīta (RV9 Kultūra
un tradīcijas)

2. Ieguldījumi
cilvēkkapitālā

SM3 Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta, aktīva,
izglītota un radoša, uz kultūras
vērtībām balstīta  VTP3
Pieejami un kvalitatīvi
pakalpojumi iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanai
(RV11)

3. Paradigmas
maiņa
izglītībā

SM3 Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta, aktīva,
izglītota un radoša, uz kultūras
vērtībām balstīta (RV8 Izglītība)

4. Inovatīva un
ekoefektiva
ekonomika

SM1 Inovatīva, uz atjaunojamiem
resursiem balstīta, investoriem
labvēlīga ekonomiskā vide IP1
uzņēmējdarbības vide  VTP1
Konkurētspējīga uzņēmējdarbība
un attīstīta lauksaimniecība (RV1
– RV4)

5. Daba kā
nākotnes
kapitāls

SM1 Inovatīva, uz atjaunojamiem
resursiem balstīta, investoriem
labvēlīga ekonomiskā vide ((RV3RV4), SM2 Kvalitatīva
infrastruktūra un komunālie
pakalpojumi, labiekārtota dzīves
telpa (RV7)

6. Telpiskās
perspektīvas
attīstība

SM2 Kvalitatīva infrastruktūra un
komunālie pakalpojumi,
labiekārtota dzīves telpa VTP2
Mūsdienīga tehniskā
infrastruktūra un pievilcīga
publiskā ārtelpa (RV5 – RV7)

7. Inovatīva
pārvalde un
sabiedrības
līdzdalība

SM3 Sabiedrība – paaudžu
saliedēta, informēta, aktīva,
izglītota un radoša, uz kultūras
vērtībām balstīta (RV13
Pārvaldība un sadarbība)

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI
Amatas novada stratēģiskie mērķi atbilst arī
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
stratēģijai un prioritātēm. Reģiona attīstības
programma izstrādāta līdz 2013.gadam un
tai ir noteiktas 4 stratēģiskās prioritātes:
•
•

•
•

Infrastruktūras
un
pakalpojumu
attīstība;
Ekonomiskā
attīstība,
konkurētspējas palielināšana un
virzība
uz
zināšanu
ietilpīgu
ekonomiku;
Cilvēkresursu
attīstība
un
nodarbinātības paaugstināšana;
Lauku attīstība.

Amatas novada vīzija – līdzsvaroti attīstīta,
resursiem bagāta un mūsdienīga lauku
teritorija Vidzemē, kurā ir iedzīvotājiem
aktīva un droša dzīves telpa, radoša
uzņēmējdarbība ekovidē un augsta dzīves
kvalitāte, iekļaujas kopējā reģiona attīstības
redzējumā.
Reģiona attīstības plānā noteikti 25
pasākumi – katram izvirzīti vidēja termiņa
mērķi, aktivitātes un uzdevumi, kā arī minēti
plānotie darbības rezultāti un rezultatīvie
rādītāji.

ATBILSTOŠIE AMATAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI

Tabula 16 Stratēģisko uzstādījumu atbilstība Latvija 2030

Lielākā daļa pasākumu saskan ar Amatas
novada
noteiktajiem
uzstādījumiem.
Izņēmums ir valstisko institūciju tiešā
sasaiste, proti Amatas novadā nav nevienas
NVA, VID filiāles, kā arī nav zinātnisko
centru un citu valsts organizāciju.
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VIETĒJĀ LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS
Spēkā
esošie
vietējās
pašvaldības
teritoriālo vienību teritorijas plānojumi: (1)
Amatas novada teritorijas plānojums
2006.-2018.g.
ar
grozījumiem,
(2)
Skujenes pagasta teritorijas plānojums
2008.-2020.g., (3) Nītaures pagasta
teritorijas plānojums 2008. – 2020.g., un
(4) Zaubes pagasta teritorijas plānojums
2005. – 2017.g. ar grozījumiem.
Saskaņā ar Amatas novada 2013.gada
20.februāra lēmumu „Par Amatas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2037.gadam
izstrādes
uzsākšanu
(protokols nr.2; 11.§) un 2011.gada
16.februāra lēmumu „Par Amatas novada
tertitorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
(protokols Nr.2; 5.§) ir uzsākta ilgtermiņa
plānošanas dokumentu izstrāde.
Abos plānošanas dokumentos ilgtermiņa
stratēģiskie uzstādījumi tiek saskaņoti ar
attīstības
programmā
izvirzītajiem
uzstādījumiem ilgtermiņā.

TABULA 10: STRATĒĢISKO UZSTĀDĪJUMU ATBILSTĪBA VIDZEMES
REĢIONA STRATĒĢIJAI

ATBILSTOŠIE AMATAS

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA

PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

NOVADA STRATĒĢISKIE

PASĀKUMI

1.
2.
3.
4.
5.

Transporta infrastruktūra
Vides infrastruktūra
Izglītības infrastruktūra
Enerģētikas infrastruktūra
Veselības aprūpes
infrastruktūra
6. Sociālās palīdzības un sociālo
palapojumu infrastruktūra
7. Kultūras infrastruktūra
8. Sporta infrastruktūra
9. Sakaru infrastruktūra
10. Kultūrvides saglabāšanai un
atjaunošanai nepieciešamā
infrastruktūra
11. Bioloģiskās, ainavu
daudzveidības un teritoriju
saglabāšanai un atjaunošanai
nepieciešamā infrastruktūra
12. Dzīvojamā fonda/mājokļu
infrastruktūra
13. Uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana: jaunu
uzņēmumu veidošana, esošo
konkurēt spējas
paaugstināšana,
komercdarbībā izmantojamo
teritoriju attīstība
14. Zinātniskās infrastruktūras
modernizācija
15. Zināšanu ietilpīgas, inovatīvas
ekonomiskās aktivitātes
paaugstināšana
16. Izglītības kvalitātes un
pieejamības nodrošināšana
17. Mūžizglītības attīstība
18. Nodarbinātības līmeņa
paaugstināšana
19. Darba tirgus izpēte un darba
tirgus vajadzībām atbilstošu
apmācību nodrošināšana
20. Iedzīvotāju sociālās
iekļaušanās veicināšana
21. Administratīvās kapacitātes
stiprināšana
22. Netradicionālās
lauksaimniecības attīstība
23. Lauksaimniecības attīstība
24. Vietējo/kopienu iniciatīvu
attīstība
25. Ar lauksaimniecisko darbību
saistītu pētniecisko un
atbalsta institūciju attīstība

UZSTĀDĪJUMI

SM2, RV5, U7;U10
SM2, RV7, U11-U12
SM3, RV8, U13-U14
SM1, RV4, U6
SM3, RV11, U17
SM3, IP3; RV11, U17
SM3, RV9,U15
SM3, RV10, U16
SM2, RV6 , U10
SM3, RV9,U15

SM1, RV3, U4; SM2,
RV7, U12

SM2, RV7, U11, U12
SM1, RV1, U1-U2; RV2;
RV3

SM1, RV1

SM3, RV8, U13-U14
SM3, RV8, U14
SM3, RV11 ,U17
-

SM3, RV11
SM3, RV13
SM1, RV3, U4
SM1, RV3, U4
SM3, RV8, U14; RV12,
U19
-
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RĪCĪBAS UN
INVESTĪCIJU
PLĀNS
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RĪCĪBAS PLĀNS
Lai nodrošinātu vīzijas, stratēģisko mērķu
un prioritāšu sasniegšanu, nepieciešams
konkrēts pasākumu kopums, kas paredzēts
visu uzdevumu izpildei.
Rīcības
izstrādātas
darba
grupās,
piedaloties
pašvaldības
nozaru
speciālistiem un viedokļu līderiem, un
apkopotas kopējā rīcību plānā. Katrai rīcībai
noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas
atbildīga par rīcības izpildi.
Lai gan Rīcības plāns paredzēts laika
posmam no 2013. līdz 2019.gadam, tas ir
elastīgs un nepieciešamības gadījumā
pašvaldība
var
veikt
ikgadējus
papildinājumus un izmaiņas, jo būtiskākā
loma pašvaldības attīstībā ir stratēģiskajiem
uzstādījumiem (vīzijai, mērķiem, prioritātēm
un uzdevumiem), kamēr veids, kā sasniegt
izvirzītos stratēģiskos uzstādījumus (rīcības)
var mainīties atkarībā no pieejamajiem tā
brīža resursiem, tehnoloģiju attīstību un
citiem elementiem, kas var būt mainīgi.
Visas rīcības, kuras ir iekļautas Rīcības

plānā ir izpildāmas, tomēr to izpilde
automātiski negarantē rezultātus, kas
uzlabos
atsevišķus
rādītājus,
tādēļ
pašvaldībai nepieciešams ne tikai veikt
Rīcības plāna izpildes uzraudzību, bet arī
izvērtējumu,
izstrādājot
priekšlikumus
rīcības plāna aktualizēšanai.
Lai būtu iespējama rīcību izpilde, tam
nepieciešami ne tikai cilvēku un vides
resursi, bet arī finanšu resursi un
investīcijas gan no pašvaldības, gan valsts
budžeta, gan privātajiem investoriem. Šim
nolūkam Attīstības programmā ir iekļauts
Investīciju plāns, kas nosaka nepieciešamo
investīciju apmērus tuvākajiem 3 gadiem.
Nodaļas beigās iekļauti priekšlikumi Amatas
novada Attīstības programmas ieviešanai
praksē un uzraudzībai (t.sk. rādītāji jeb
rezultātu indikatori, kas palīdzēs noteikt vai
pašvaldības attīstība noris saskaņā ar
vēlamajiem attīstības scenārijiem un kāda ir
šo
rādītāju
dinamika
programmas
īstenošanas laikā).
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SM1 INOVATĪVA UZ ATJAUNOJAMIEM RESURSIEM BALSTĪTA, INVESTORIEM LABVĒLĪGA EKONOMISKĀ VIDE
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

R 1.1

Atbalsta pasākumi elektroapgādes
un
telekomunikāciju
attīstībai
uzņēmējdarbības vajadzībām

R 1.2

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
nepieciešamo
ielu
un
ceļu
rekonstrukcija

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
U1 Veicināt uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību
Ierosinātas nepieciešamās izmaiņas likumdošanā
uzņēmējdarbības atbalstam
Pašvaldības pārziņā esošo zemes gabalu ilgtermiņa 2013.-2019.
noma
komunikāciju
infrastruktūras
objektu
būvniecības vajadzībām;
Tehniski uzlabota Cecīļu iela nodrošina veiksmīgu
uzņēmējdarbības vides attīstību;
Jaunpils un Dārza ielu rekonstrukciju Zaubes centrā;
Ērgļi-Drabeši posms no 31.091 – 48.7 P-31 garums –
20 km grants seguma maiņa uz asfalta segumu;
Drusti-Dzērbene-Skujene Posms no 17 – 30.7 V-300
garums 13,7 km grants seguma maiņa uz asfalta
segumu;
Nītaure-Ģikši V-316 garums 15,320 km
grants
seguma maiņa uz asfalta segumu;
Ģikši-Ieriķi Posms no 2-11 V-315 garums 9 km
grants seguma maiņa uz asfalta segumu;
2013.-2019.
Garkalne-Alauksts P-3 ceļa posms no Nītaures līdz
Skujenei Garums 19 km grants seguma maiņa uz
asfalta segumu;
Ceļa Ieriķi-Ģikši V-315, garums 12,3 km uzlabošana;
Ceļa Nītaure-Gikši V-316, garums 15,3 km
uzlabošana;
Ceļa Ķēči-Siši V-362, garums 5,1 km uzlabošana;
Ceļa Asaru ezers-Melturi V-317, garums 94 km
uzlabošana;
Ceļa Bikši-Annas-Kliģene-Medņu kalns
V-311, garums 21,4 km uzlabošana;
Ceļa Zaube-Taurupe V-314, garums 14,2 km

Atbildīgais

Finanšu
resursi/avoti

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
līdzekļi,
fondu
līdzekļi,
privātie līdzekļi
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R 1.3

R 1.4

R 1.5

R 1.6

uzlabošana;
Ceļa Cēsis-Kārļi-Ieriķi V-291, garums 10,2 km
uzlabošana;
Ceļa Drabeši-Līvi V-293, garums 3 km uzlabošana;
Ceļa Līgatne-Asaru ezers-Nītaure V-294, garums
25,2 km uzlabošana;
Ieriķu ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Līvu ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Meijermuižas ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Drabešu ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Nītaures ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Ģikši ciema pašvaldības ielu asfaltēšana;
Amatas novada pašvaldības ceļu grants seguma
uzlabošana;
U2 Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, savstarpējo sadarbību un veicināt netradicionālu un tradicionālu nozaru attīstību
Uzņēmēju apvienotās vizītes pie pašvaldības
Pašvaldības
Jauno
uzņēmēju
izglītošana, sadarbības partneriem; papildus izglītojošu semināru
budžets, valsts
pieredzes
apmaiņa,
zināšanu organizēšana
2013.-2014.
Pašvaldība
budžeta līdzekļi,
pārnese
Tehniski ir iespējams iekārtot stabilus telefona un
fondu līdzekļi,
interneta sakarus;
privātie līdzekļi
Izveidots vietējais uzņēmēju klubs - organizācija;
Pašvaldības
Notiek uzņemēju savstarpējā komunikācija un
Pašvaldība,
budžets, valsts
Uzņēmēju kluba veidošana
uzņēmēji zina, ko piedāva citi Amatas novada 2013.-2016.
NVO, privātais budžeta līdzekļi,
uzņēmēji un var preces un pakalpojumus iegādāties
sektors
fondu līdzekļi,
viens no otra;
privātie līdzekļi
Pašvaldības
Apkopota informācija par novada uzņēmējiem – ko
Regulāra informācijas apkopošana
budžets, valsts
kurš dara, kādus pakalpojumus sniedz,
par Amatas novada uzņēmēju
2013.-2016.
Pašvaldība
budžeta līdzekļi,
Izveidota uzņēmēju datu bāze,
sniegtajiem pakalpojumiem
fondu līdzekļi,
Izveidots zīmols „Ražots Amatā”
privātie līdzekļi
Praktiskā uzņēmēju piedalīšanās skolu nodarbībās;
Pašvaldības
Jauniešu
informēšana
par atvērto durvju dienas uzņēmumos,
Pašvaldība,
budžets, valsts
uzņēmējdarbības
iespējām
jau Regulāra jauniešu informēšana par uzņēmējdarbības Ikgadējs
NVO, privātais budžeta līdzekļi,
izglītības
procesā
(piemēram, iespējām, priekšlikumu un ideju apstrāde,
pasākums
sektors
fondu līdzekļi,
piesaistot novada uzņēmējus utml.)
Skolu jauniešiem rīkoti konkursi uzņēmējdarbības
privātie līdzekļi
jomā,
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R 1.7

R 1.8

Radošās
ekonomikas
attīstības
veicināšana un pieredzes nodošana
nākamajām paaudzēm

Pašvaldības iestāžu un uzņēmēju
sadarbības attīstīšana

R 1.9

Nostiprināta un attīstīta
krājaizdevumu sabiedrību

R 1.10

Izveidot
štata
vietu
„Uzņēmējdarbības
koordinators”
uzņēmēju (zemnieku) kooperācijas
attīstīšanai

R 1.11

Izstrādāt
koferīti”

„Uzņēmēja

-

Nītaures

uzsācēja

Prakšu vietu izveide sadarbībā ar uzņēmējiem un
jauniešiem
Pašvaldības organizēti pieredzes apmaiņas braucieni
pie pašvaldības starptautiskajiem partneriem;
Semināri un apmācības inovācijā;
Uzņēmumu iesaistīšana skolu nodarbību vadīšanā;
Noorganizēts konkurss „Radi produktu”;
Sekmēta vietējo resursu izmantošana
Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem,
organizējot vasaras nodarbinātību
Pašvaldības funkciju deleģēšana NVO un privātajam
sektoram;
Organizētas uzņēmēju nozaru tikšanās;
Veicināta privātā un publiskā partnerības inciatīva,
piesaistīts un apgūts PPP paredzētais finansējums
no LIAA un Garantiju aģentūras

Ikgadējs
pasākums

Pašvaldība
2013.-2019.

Nītaures krājaizdevumu sabiedrība aktīvi darbojas
visā novada teritorijā; pieņem noguldījumus un
izsniedz kredītus;

2013.-2019.

Pašvaldībā ir speciālists, kurš individuāli un konkrēti
palīdz uzņēmējdarbības uzsācējiem un organizē
(rosina) esošos uzņēmējus sadarboties, lai efektīvāk
izmantotu resursus un samazinātu viņu izmaksas

2013.

Vienuviet ir apkopota informācija, kas ir būtiska
uzņēmējdarbības uzsācējam Amatas novadā. Tai
skaitā par uzņēmuma reģistrēšanu, institūciju
prasībām, kontaktiem par esošiem uzņēmējiem, kuri
var dot padomu, ar piemēru aprēķiniem tipiskiem
lauku uzņēmējdarbības veidiem (piem., vistu, aitu
audzēšana u.tml.) un pieejamām vietām Amatas
novadā, kur to var veikt. Informācija ir pieejama
novada mājas lapā.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

2013.-2017.

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
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R 1.12

Motivēt iedzīvotājus deklarēt savu
dzīvesvietu Amatas novadā, lai
pieaugtu nodokļu bāze

R 1.13

Ūdens tūrisma un infrastruktūras
attīstība, piekļuves nodrošināšana
ūdnestilpēm

R 1.14

Amatas upes
tūrisma resurss

R 1.15

R 1.16

izmantošana

kā

Tūrisma infrastruktūras un objektu
attīstība

Tematiskā tūrisma attīstība – dabas,
putnu, faunas u.c. vērošana

Iedzīvotāju skaita pieaugums dod iespēju pašvaldībai
kvalitatīvāk veikt uzņēmējdarbības atbalsta funkciju.
Uzņēmējiem ieviestas nodokļu atlaides.

Ikgadējs
pasākums

RV2 TŪRISMS
U3 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu dažādību
Apzināta esošā situācija, veikta kartēšana
Izgatavotas ūdens publiskās pieejas vietu kartes;
Ierosinātas nepieciešamās izmaiņas likumdošanā 2013.-2019.
ūdens infrastruktūras piekļuves nodrošināšanai
tūrisma vajadzībām;
Nodrošināts sabiedriskais transports
Ar LDZ panākta vienošanās par sezonas sastāva
maršruta izveidi (t.sk. laivu vagons vismaz 3 nedēļas)
Izveidota šķēršļjoslas trase, izmantojot Amatas upi
Dabas taku pilnveidošana un jaunu taku izveide,
nodrošinot atbilstošus pakalpojumus,
Izdoti informatīvie bukleti par jauniem dabas taku
maršrutiem;
Regulāra informācija Amatas novada mājaslapā un
vietējā laikrakstā;
Informēti un iesaistīti apkārtējie iedzīvotāji, sniedzot
dažādus pakalpojumus tūristiem;
Attīstīta norāžu sistēma par tūrisma objektiem,
aktīvās atpūtas/apskates objektiem utml.
Izveidoti tūrisma inventāra nomas punkti (velosipēdi,
nūjas, laivas, slēpes, sniega kurpes)
Sabiedriskā transporta nodrošinājums tūrisma
sezonā (iespēju radīšana)
Izstrādāti jauni tūrisma projekti aktīvās atpūtas
cienītājiem;
Pilnveidota infrastruktūra un objekti

Pašvaldība

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
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R 1.17

R 1.18

R 1.19

R 1.20

R 1.21

R 1.22

Ziemas tūrisma attīstība

Ierīkotas distanču slēpošanas trases,
izjādes utml, tematiski pārgājieni uz slēpēm;
Pilnveidota infrastruktūra un objekti

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Apzināti resursi un izvērtēts to stāvoklis un
pielietojamība.
Pašvaldība,
Izveidoti jauni tūrisma maršruti;
Kultūras tūrisma attīstība
2013.-2019.
NVO, privātais
Pilnveidota infrastruktūra un objekti;
sektors
Attīstīta norāžu sistēma par kultūras objektiem,
aktīvās atpūtas/apskates objektiem utml.
Velomaršrutu
izstrāde,
marķēšana,
konkrētu
piedāvājumu izstrāde (km, stundas utml.)
Pašvaldība,
Attīstīta norāžu sistēma par tūrisma objektiem,
Velotūrisma attīstība
2013.-2019.
NVO, privātais
aktīvās atpūtas/apskates objektiem utml.
sektors
Sagatavoti un ES finanšu institūcijās iesniegti velo
infrastruktūras attīstības projekti
Sadarbībā ar GNP izstrādāti un realizēti jauni tūrisma
projekti
Pašvaldība,
GNP resursu izmantošana, GNP kā
Attīstīta norāžu sistēma par dabas objektiem
2013.-2019.
GNP,
NVO,
kopīgs tūrisma galamērķis
Sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām, tūrisma
privātais sektors
klāstera attīstība
Vienots tūrisma uzņēmēju tīkls;
Uzlabota savstarpējā komunikācija;
Pašvaldība,
Sadarbība ar tūrisma pakalpojumu Popularizēts zīmols „Ražots Amatā”;
2013.-2019.
NVO, privātais
sniedzējiem, TIC, citām pašvaldībām Informatīvo materiālu par Amatas novadu izdošana,
sektors
un lai tie būtu pieejami arī citu novadu tūrisma info
centros.
RV3
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA, MĀJRAŽOŠANA
U4 Veicināt lauksaimniecības, mājražošanas, amatniecības un ekoloģiskās produkcijas attīstību
Attīstīti esošie un izveidoti jauni produkti; Attīstītas
zemnieku saimniecības;
Bioloģiskās
lauksaimniecības
Pašvaldība,
Izveidotas jaunas darba vietas;
popularizēšana
un
ekoloģiskās
2013.-2019.
NVO, privātais
Izdota informatīvā brošūra par bioloģiskajām
produkcijas ražošanas veicināšana
sektors
saimniecībām Amatas novadā;
Pašvaldības organizēti apmācības un izglītojoši

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
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semināri bioloģiskajām saimniecībām.

R 1.23

R 1.24

R 1.25

R 1.26

R 1.27

Amatas novada zīmola veidošana

„Ražots Amatā” zīmola izveide,
apzināti esošie mājražotāji/amatnieki/ ekoprodukcijas
ražotāji visa novada teritorijā,
Izveidota datu bāze.

2013.-2015.

Informēti vietējie uzņēmēji par Vidzemes pārtikas
klāsteri.
Uzņēmēju sadarbība ar NVO par jauniešu iesaisti
vasaras darbā (ņemot vērā lauksaimniecības
sezonalitāti).
Izveidoti kooperatīvi.
izveidots lauksaimniecības/loģistikas centrs, kur
pieejamas konsultācijas, starpniecība, kontakti un
Sadarbības attīstība un kooperācijas
2013.-2019.
tml.
veicināšana
Iedzīvotāji ar pašvaldības palīdzību sadarbojas
dažādu attīstības projektu rakstīšanā un realizācijā;
Tirgus laukuma izveide Ieriķos;
Pagastu teritorijās ir izveidotas darba grupas, kas
izstrādā kopīgu realizējamus lokāla mēroga
produktus (nometnes, sacensības, festivālus u.tml.).;
Pašvaldības īpašumā esošo zemju un ēku
iznomāšana vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem.
RV4
DABAS RESURSI UN ALTERNATĪVIE ENERGORESURSI
U5 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu
Dabas
resursu
veicināšana

atjaunošanas

Meliorācijas sistēmu sakārtošana,

Iedzīvotāju

informētības

līmeņa

Atjaunoti zivju resursi,
Meža audžu krājas atjaunošana.
Izstrādāts teritorijas plānojums.
Iztīrīti novadgrāvji, veikti meliorācijas sistēmu
sakārtošanas pasākumi.
Saistošo noteikumu izdošana pašvaldībā,
Apzināts meliorācijas sistēmu stāvoklis, informēti
īpašnieki.
Regulāri informatīvi pasākumi, sadarbība ar GNP.

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

2013.-2019.

Pašvaldība

2013.-2019.

Pašvaldība,

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
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paagstināšana
par
aizsardzības jautājumiem

R 1.28

R 1.29

R 1.30

Ilgtspējīga
izmantošana

dabas

vides

resursu

Efektīva atjaunojamo energoresursu
izmantošana

Inovatīvu risinājumu pielietošana un
ieviešana

R 1.31

Zaļās enerģijas
ieviešana

attīstības

R 1.32

Vēja
ģeneratoru
vietējām vajadzībām

plāna

izmantošana

NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
organizēti
semināri
novada
iedzīvotājiem, privāto mežu, ūdeņu īpašniekiem;
Kooperācijas stiprināšana sabalansētai resursu 2013.-2019.
izmantošanai;
Pašvaldības publisko ēku siltināšana;
U6
Veicināt atjaunojamo resursu izmantošana
Apzināti kokapstrādes/mežistrādes uzņēmumus, kam
koksnes atlikums ir šķelda.
Zemes
siltumsūkņu
un
ūdens
siltumsūkņu
izmantošanas iespēju izpēte un popularizēšana;
Gaismas
paneļu
izmantošana
apgaismojuma
nodrošināšanai ciemos un citur;
Solāro saules sistēmu popularizēšana un sabiedrības
informēšana par alternatīvās enerģijas iegūšanas
veidiem;
Pašvaldības ēku maksimāli efektīva aprīkošana ar
alternatīvajām enerģijas iegūšanas iekārtām.
Apmācīts katlu māju personāls;
Centralizēta monitoringa un energopārvaldības
īstenošana pašvaldības ēkās;
Samazināts katlu māju energoresursu patēriņš,
realizējot energopārvaldības programmu;
Veikti energoefektivitātes pasākumi Ģikšu katlu mājā;
Sniegts pašvaldības atbalsts energoefektivitātes
pasākumu veikšanai iedzīvotājiem.
Izvietoti vēja ģeneratori
plānojuma prasībām.

saskaņā

ar

teritorijas

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2014.– 2019.

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi.
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SM2 KVALITATĪVA INFRASTRUKTŪRA UN KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, LABIEKĀRTOTA DZĪVES TELPA
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

RV5 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA
Uzlabot satiksmes infrastruktūru un pilnveidot ceļu satiksmes drošību
Autoceļu
seguma
uzlabošana,
ceļa
zīmju
atjaunošana, Ceļu segumu uzlabošana un nomaiņa
Pašvaldības ceļu infrastruktūras (asfalts)
2013.-2019.
Pašvaldība
uzlabošana
Autoceļa P31 Drabeši-Ērgļi līdz Skujenei asfaltēšana;
Posma A2 šoseja – Spāre asfaltēšana;
Izvietotas norādes uz viensētām.
Veikta ielu un iekšpagalmu rekonstrukcija, uzlabots
ciemu apgaismojums;
Alternatīvo enerģijas iegūšanas iekārtu izmantošana
Novada ciemu ielu un iekšpagalmu
ielu apgaismojumā, kā arī ceļazīmju un norāžu
infrastruktūras un apgaismojuma
2013.-2019.
Pašvaldība
apgaismošanā;
uzlabošana
Asfaltētas ielas Līvu, Meijermuižas, Drabešu, Ieriķu,
Nītaures, Ģikšu ciemos.
Sakārtotas ielu virzienu norādes.

Finanšu
resursi/avoti

U7

R 2.1

R 2.2

R 2.3

R 2.4

Velo un gājēju celiņu tīkla attīstība

Izveidoti veloceliņi pagastu centros, palielināta
drošība.
Izbūvēts veloceliņš virzienā no Līviem uz Cēsīm,
pieslēdzoties pie Cēsu pilsētas izbūvētā veloceliņa;

Valsts
autoceļu
pārvaldīšanas
sistēmas sakārtošana

Veicināta valsts autoceļu rekonstrukcija, seguma
kvalitātes uzlabošana;
Atļauta valsts un pašvaldību partnerība ielu un ceļu
ES projektu realizācijā;
Realizēti kopīgi projekti ceļu klātnes atjaunošanā
novada teritorijā;
Pašvaldības pārziņā pārņemtas blīvi apdzīvoto vietu,
valstij piederošās, ielas un ceļi.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
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U8

R 2.5

Dzelzceļa satiksmes uzlabošana

R 2.6

Sabiedriskā
transporta
nodrošinājuma uzlabošana

R 2.7

Privātīpašnieku
atbildības
palielināšana par daudzdzīvokļu
namiem un to apsaimniekošanu

R 2.8

Energoefektivitātes
projektu
izstrādes un ieviešanas veicināšana
un attīstība

R 2.9

Ūdenssaimniecības sakārtošana

R 2.10

Sakaru
sistēmas
uzlabošana,
sadarbojoties
ar
sakaru
pakalpojumu sniedzējiem.

Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti

Dzelzceļa pieturas pārcelšana uz P-31;
Palielināts vilcienu kustības ātrums, uzlabota drošība
vilcienu satiksmē;
Organizēti papildus vagoni tūrisma sezonā.
Organizēti mazākas ietilpības autobusi, palielinot
kursēšanas biežumu;
Ieviesti speciālie maršruti pēc pieprasījuma
(kapusvētki, izlaidums);
Palielināts pieturvietu skaits atbilstoši pieprasījumam.
RV6
M ĀJOKĻI UN INFRASTRUKTŪRA
U9
Attīstīt mājokļus
Iestrādāta prasība
pašvaldības saistošajos
noteikumos
par
apsaimniekošanas
sistēmas
izveidošanu daudzdzīvokļu mājās, nosakot katra
personisko atbildību par sava mājokļa drošību.
Iesaistīti iedzīvotāji mājokļu siltināšanas projektos;
Pašvaldības līdzdarbojas privāto māju siltināšanas
projektu sagatavošanā;
Īstenoti
mājokļu
energoefektivitātes
projekti
(siltināšana).

2013.-2019.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

2013.-2019.

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2017.

Pašvaldība,
privātais sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

2013.-2017.

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,

U10
Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru
Skujenes, Ieriķu, Līvu un Zaubes ciemos – īstenoti
ūdenssaimniecības projekti.
Apzinātas blīvi apdzīvotas vietas, kur nepieciešamas
attīstīt ūdensapgādi;
2013.-2019.
Noslēgti ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu
uzturēšanas līgumi ar iedzīvotājiem blīvi apdzīvotajās
vietās.
Apzināta un apkopota situācija pagastos;
Veikta
sakaru
sniedzēju
informēšana
par
2013.-2019.
pakalpojumu kvalitāti;
Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte.
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R 2.11

Jaunu
elektrotīklu
veicināšana

izbūves

R 2.12

Atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas uzlabošana

R 2.13

Iedzīvotāju izglītošana atkritumu
apsaimniekošanas
un
vides
jautājumos

R 2.14

Ainavu elementu sakopšana

R 2.15

Novada kapsētu
sakārtošana

R 2.16

Norāžu zīmju atjaunošana, jaunu
norāžu uzlikšana

infrastruktūras

Diskusija par līdzfinansējumu (no valsts) atjaunošanu
jaunu elektrotīklu izbūvei

2013.-2019.

RV7
LABIEKĀRTOŠANA UN VIDES AIZSARDZĪBA
U11
Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
Kontroles sistēmas izstrāde saistošo noteikumu
ievērošanai;
Atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu
izbūve;
2013.-2019.
Pašvaldība vienojusies ar ZAAO par zemākiem
atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, samazinot to
iedzīvotāju skaitu, kuri vēl nav noslēguši atkritumu
apsaimniekošanas līgumus.
Iedzīvotāju
informētības
paaugstināšana
par
atkritumu šķirošanas iespējām;
Labās prakses ieviešana;
2013.-2017.
Sadarbība ar atkritumu apsaimniekotāju iedzīvotāju
informēšanā un izglītošanā.
U12
Labiekārtot publisko ārtelpu

Pašvaldība,
NVO, privātais
sektors

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldība

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Kultūrvēsturisko un ainavisko objektu atsegšana.

2013.-2019.

Pašvaldība

Uzstādītas atkritumu
ņemšanas vietas.

2013.-2019.

Pašvaldība

2013.-2016.

Pašvaldība

urnas,

ierīkotas

ūdens

Uzstādītas ielu, adrešu norādes, izvietoti informatīvi
stendi.

privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
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R 2.17

Publisko vietu, laukumu un parku
labiekārtošana

Upju krastu sakopšana u.c.

R 2.18

Daudzfunkcionālu spēļu laukumu
un aktīvās atpūtas vietu izveide
ciemos

R 2.19

2013.-2019.

Pašvaldība

Izveidoti laukumi jauniešu sporta aktivitātēm;
Izveidoti āra trenažieri un vingrošanas laukumi;
Uzturēti esošie bērnu rotaļu laukumi.

2013.-2019.

Pašvaldība

Vides pieejamības nodrošināšana
cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Ierīkota nepieciešamā infrastruktūra.

2013.-2019.

Pašvaldība

R 2.20

Pieejas nodrošināšana publiskiem
ūdeņiem

Teritorijas plānojumā paredzēti risinājumi ūdensmalu
piekļuvei,
diskusijas
un
vienošanās
ar
privātīpašniekiem.

2013.-2019.

Pašvaldība

R 2.21

Pamesto un vidi degradējošo
objektu
apsaimniekošana
un
likvidēšana

Izstrādāta kārtība, kā pašvaldība strādā ar
pamestiem un vidi degradētiem objektiem un to
īpašniekiem;
Izstrādāti un darbojas saistošie noteikumi.

2013.-2014

Pašvaldība

privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi,
privātie līdzekļi
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SM3 SABIEDRĪBA – PAAUDŽU SALIEDĒTA, INFORMĒTA, AKTĪVA, IZGLĪTOTA UN RADOŠA, UZ KULTŪRAS VĒRTĪBĀM BALSTĪTA
Nr.

R 2.22

R 2.23

R 2.24

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

RV8
IZGLĪTĪBA
U13
Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un konkurētspēju
Amatas novada izglītības iestāžu Paaugstināta
energoefektivitāte
Drabešu 2013.Pašvaldība
energoefektivitātes uzlabošana
internātskolā, Drabešu sākumskolā, Amatas 2019.
pamatskolā,
Zaubes
pamatskolā,
Nītaures
vidustskolā, PII „Kastanītis”.
Attīstīta sporta infrastruktūra, izbūvēta sporta zāle
Drabešu internātskolā un Nītaures vidusskolā,
modernizēti rotaļu laukumi pie PII.
Izglītības
iestāžu
materiāli Iegādātas jaunas mēbeles, nodrošināti mācību 2013.Pašvaldība,
tehniskās bāzes pilnveidošana
uzskates līdzekļi, sporta inventārs.
2019.
izglītības iestādes

Izglītības kvalitātes paaugstināšana
un konkurētspējas uzlabošana

R 2.25

Pedagogu materiālās stimulēšanas
sistēmas izveide

R 2.26

Izglītības iestāžu attīstības plānu
realizācija

Vienotu izglītības pasākumu organizēšana novadā;
Izveidot novada skolu metodiķi – koordinatoru
(štata vieta);
Attīstītas fakultatīvās nodarbības;
Skolēnu mācību rezultātu paaugstināšanās;
Pie skolām izveidoti izmēģinājumu lauciņi, kas
veicina skolu jauniešu praktisko iemaņas mājturībā
un lauksaimniecībā.
Garantēti dzīvokļi jaunajiem pedagogiem;
Piesaistīti pedagogi Amatas novada izglītības
iestādēm.

2013.2019.

2013.2016.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

Piesaistītas finanses, realizēti projekti saskaņā ar
izglītības iestādes attīstības plānu.

2013.2019.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

U14

Finanšu resursi/avoti

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldība,
izglītības iestādes
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Attīstīt mūžizglītību un interešu izglītību

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
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R 2.27

Mūžizglītības programmas izstrāde
(5 gadu periodam)

R 2.28
Ārpusskolas aktivitāšu attīstība un
dažādošana

R 2.29

Mūžizglītības centru izveide novadā

R 2.30

Prasmju un amatu apgūšanas
veicināšana,
t.sk.
paaudžu
sadarbība, nododot prasmes

R 2.31

Jauniešu iniciatīvu atbalstīšana

R 2.32

Kopienu iniciatīvu atbalstīšana

R 2.33

R 2.34

Izstrādāta
mūžizglītības
2018.gadam

programma

2013.-

2013.2019.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

Atbalsts fiziskajām aktivitātēm un veselīgam
dzīvesveidam;
Atbalsts mazpulku un jaunsargu tīkla izveidei;
Novadā izveidots interešu izglītības koordinatora
amats.
Mūžizglītības centri izveidoti Nītaures vidusskolā un
Drabešu pamatskolā.

2013.2019.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

2013.2017.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

Regulāri organizēti pasākumi.
Piesaistīti cilvēki, kam Amatas novads ir dzimtais
novads, dalīties zināšanās, pieredzē utml.
Popularizēt profesionālo izglītību (amats, prasmes
utml), atjaunot nelauksaimnieciskos arodus.
Jauniešu centra izveide Līvos;
Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un
jaunatnes politikas jautājumu risināšanā;
Īstenota jaunatnes stratēģija;
Jauniešu centra izveide Zaubē.
Zaubes skolā darbojas interešu centrs

2013.2019.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

2013.2017.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

2013.2016.

Pašvaldība,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

RV9
KULTŪRA UN TRADĪCIJAS
U15
Attīstīt kultūras un kultūrizglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, dažādot pakalpojumus un uzlabot kvalitāti
Kultūras iestāžu materiāltehniskās Nītaures un Zaubes kultūras namu aprīkošana ar 2013.Pašvaldība
Pašvaldības budžets,
bāzes
uzlabošana
un apskaņošanas aparatūru, Skujenes k/n aprīkošana 2019.
valsts budžeta līdzekļi,
modernizēšana
ar apgaismošanas aparatūru, projektoru iegāde.
fondu līdzekļi, privātie
Amatniecības
centra-izstāžu
zāles
izveide
līdzekļi
Melturos.
Bibliotēku
infrastruktūras
un Līvu bibliotēka darbojas jaunās un plašās telpās.
2013.Pašvaldība
Pašvaldības budžets,
materiāltehniskā
nodrošinājuma Apsekotas novada kultūrizglītības (bibliotēku) 2019.
valsts budžeta līdzekļi,
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attīstība
R 2.35

R 2.36

R 2.37

R 2.38

R 2.39

R 2.40

iestādes un izvērtētas attīstības vajadzības.

Kultūras pasākumu dažādošana un
jaunu tradīciju veidošana

Finansiāls atbalsts viesmākslinieku koncertiem, 2013.Pašvaldība
teātra izrādēm.
2019.
Vienu reizi gadā kultūras darbiniekiem rīkot
pasākumus paaudžu saliedēšanai, pašvaldībai šo
pasākumu finansējot.
Kultūras
mantojuma
izpēte, Kultūras mantojuma apzināšana.
2013.Pašvaldība
materiālā un nemateriālā kultūras Latviskā
mantojuma
saglabāšana
un 2019.
mantojuma saglabāšana
popularizēšana.
Pašvaldība sadarbojas ar valsts atbildīgajām
institūcijām kultūras mantojuma saglabāšanā.
RV10 SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
U16
Uzlabot sporta infrastruktūru, veicinot aktīvo atpūtu un veselīgu dzīvesveidu
Sporta
un
aktīvās
atpūtas Sporta nodarbībām un aktīvai atpūtai atbilstošu 2013.Pašvaldība
infrastruktūras izveide un attīstība
telpu izveide katrā pagastā;
2019.
Sporta laukumu izveidošana un iekārtošana
(rekonstruēšana) katrā pagasta centrā, atbilstoši
vecumam un fiziskajām spējām;
Attīstīta sporta infrastruktūra izglītības iestādēs.
Kvalitatīva sporta un tūrisma Iegādāts atbilstošs inventārs.
2013.Pašvaldība
inventāra nodrošināšana
2019.

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
pasākumu organizēšana visām
vecuma grupām

Sporta dzīves koordinators (algots) un aktīvā 2013.Pašvaldība
tūrisma organizētājs;
2019.
Skolas ir piesaistījušas kvalificētus sporta
skolotājus un trenerus;
fizisko aktivitāšu pulciņu organizēšana bērniem,
sākot ar bērnudārza vecumu;
Transporta nodrošināšana uz sporta pasākumiem.
RV11 SOCIĀLIE UN VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI, DROŠĪBA
U17
Pilnveidot sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes pieejamību
Speciālistu
kvalifikācijas Regulāra pieredzes apmaiņa, supervīzijas,
2013.Pašvaldība
uzlabošana un kapacitātes celšana Piesaistīti nepieciešamie speciālisti ;
2019.
Pašvaldības
sociālā
dienesta
kapacitātes

fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
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R 2.41

R 2.42

R 2.43

Vides pieejamības nodrošināšana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Sociālo
pabalstu
saņēmēju
motivācijas programmas izstrāde

Veselības aprūpes
uzlabošana
un
paaugstināšana

pakalpojumu
pieejamības

R 2.44

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras
pilnveidošana

R 2.45

Sociālo dzīvokļu nodrošināšana

R 2.46

Iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām
integrācija
un
pakalpojumu
nodrošināšana

stiprināšana.
Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām pieejamību
pašvaldības, kultūras, mācību, medicīnas iestādēs,
aprīkojot ar uzbrauktuvēm vai izsaukšanas pogām.
Realizējot jaunu publisko objektu būvniecību,
teritoriju labiekārtošanu, objektu rekonstrukciju,
ievērotas normas un labā prakse.
Aktivizēti sociālo pabalstu saņēmēji darbībai
pašvaldības vajadzībām;
Pašvaldība sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem,
veicinot
pabalstu
saņēmēju
darba
vietu
nodrošināšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
Pieņemtas saistošo noteikumu normas, kurās
paredzētas nodokļu atlaides uzņēmējiem, kuri
nodarbina vietējos iedzīvotājus.
Bērnu
medicīnas
pakalpojumu
pieejamība,
piesaistot pediatrus;
Jaunākā
medicīnas
personāla
(māsiņas)
pieejamība katru dienu bērnudārzos un izglītības
iestādēs;
Medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana
(piem. „mobilā ambulance”, acu ārsts, zobārsts,
ultrasonogrāfija u.c.).
Izveidota ilgstošas sociālās aprūpes institūcija
personām ar fiziska rakstura traucējumiem un
pensionāriem.
Izveidots krīzes centrs Sermūkšos.
Sociālās dzīvojamās mājas celtniecība Ieriķu
ciemā;
Nodrošināti sociālie dzīvokļi.
Izveidotas pusceļa mājas un grupu dzīvokļi
cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām.
Iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām sociālo
vajadzību apzināšana,
Cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana darba tirgū un

līdzekļi
2013.2019.

Pašvaldība

2013.2015.

Pašvaldība

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2013.2019.

Pašvaldība
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2013.2019.

Pašvaldība

2013.2019.

Pašvaldība

2013.2019.

Pašvaldība

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
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R 2.47

R 2.48

R 2.49
R 2.50

R 2.51

R 2.52

R 2.53

Veselīga dzīvesveida veicināšana
un popularizēšana

Veselības aprūpe uzlabošana

sabiedriskās aktivitātēs.
Veseli un aktīvi iedzīvotāji;
Novada sporta dienu organizēšana iedzīvotājiem
četras reizes gadā (pavasaris, vasara, rudens un
ziema);
Ieviesti alternatīvās sociālās aprūpes pasākumi ar
veselības veicināšanas funkciju.
Ģimenes ārstu piesaiste novada tālākajos
pagastos.

2013.2019.

Pašvaldība, NVO,
privātais sektors

2013.2019.

Pašvaldība, NVO,
privātais sektors

U18
Uzlabot sabiedrisko drošību un kārtību
Efektīva
sadarbība
ar
Valsts
policiju, 2013.Pašvaldība
Ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienestu, 2019.
zemessardzi utml.
Pašvaldības policijas izveide
Izveidota pašvaldības policija (risinājums kopīgi ar 2013.Pašvaldība
Cēsu novadu).
2019.
RV12 NVO SEKTORS
U19
Attīstīt un atbalstīt nevalstisko sektoru
NVO darbības attīstība
Izsludināti projektu konkursi NVO 2x gadā,
2013.Pašvaldība, NVO,
Ieviesti un realizēti NVO projekti,
2019.
privātais sektors
Turpināt sadarbību ar pašvaldību un uzlabot
komunikāciju starp NVO un pagastu pārvaldēm.
Sadarbības
stiprināšana
starp Savlaicīgi informēt NVO par to, kādās jomās ir 2013.Pašvaldība, NVO,
pašvaldību un NVO
iespējama NVO līdzdarbība;
2019.
privātais sektors
Piesaistīti NVO pārstāvji svarīgu lēmumu
pieņemšanā;
Regulāras tikšanās ar NVO pārstāvjiem;
Izstrādāta sistēmu mūžizglītības attīstībai, dodot
iespēju NVO darbības jomas paplašināšanai;
RV13 PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA
U20
Attīstīt komunikācijas un informēšanas sistēmu, paaugstināt iedzīvotāju aktivitāti un informētību
Avīzes „Amatas avīze”
satura, Regulāri raksti „Amatas Avīzē” par dažādām 2014
Pašvaldība
struktūras
un
pieejamības jomām (sabiedrību, NVO, ekonomiku, pašvaldības
uzlabošana
budžeta izlietojumu utml.).
Pilnveidota sistēma, kā iedzīvotāji saņem „Amatas
Sadarbības uzlabošana ar drošības
iestādēm un organizācijām

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
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R 2.54

R 2.55

Mājas lapas www.amatasnovads.lv
satura un struktūras uzlabošana

Saites „Pašvaldība – iedzīvotājipašvaldība” attīstīšana

R 2.56

Iedzīvotāju konsultatīvo padomju
izveide

R 2.57

Pašvaldības
darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana un
pašvaldības darba efektivitātes
uzlabošana
Starpnozaru sadarbības veidošana
un komunikācijas uzlabošana

R 2.58

R 2.59

Ārējās
sadarbību
starpnovadu līmenī

uzlabošana

Avīzi”.
Video konferences (domes sēde u.c. sanāksmes, 2014
sapulces, bezmaksas kult. pasākumi).
Pieejama un viegli saprotama informācija.
Attīstīti e-pakalpojumi.
Vismaz 2x gadā pašvaldības deputātu, pārvaldes 2013.vadītāju, iedzīvotāju, NVO pārstāvju tikšanās
2019.
Uzlabota
sadarbība
starp
pārvaldēm
par
iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem
Organizēti tematiskie pasākumi – klubi (iesaistīti
NVO, uzņēmēji u.c. sociālās grupas).
Izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes visos 2013.pagastos.
2016.
U21 Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
Uzlabota sadarbības starp nodaļām un pārvaldēm, 2013.atgriezeniskā saite;
2019.
Pilnveidotas
lietvedības
sistēmas,
izveidota
administratīvā nodaļa;
Vienotu projektu un rīcību veidošana kultūras, 2013.izglītības, tūrisma, sporta, ekonomikas u.c. 2019.
nozarēs);
Uzlabojusies informācijas apmaiņa starp valsts
institūcijām;
Izveidota starptautiska un Latvijas mēroga 2013.sadarbība;
2019.
Pieredzes apmaiņas pasākumi un labās prakses
ieviešana Amatas novadā

Pašvaldība
Pašvaldības budžets,
Pašvaldība
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi ,
Pašvaldība

Pašvaldības budžets

Pašvaldība

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldība, NVO,
privātais sektors

Pašvaldības

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
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INVESTĪCIJAS
Investīciju plāns ir Rīcības plāna
sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās
novada investīcijas turamākajiem 7
gadiem. Investīciju plānu ieteicams
aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā
izpildes progresu un kārtējam gadam
apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības
programmas Stratēģisko daļu.
Investīciju
informāciju:

plāns

ietver

sekojošu

〉 projekta nosaukums;
〉 projekta pamatojums – saistība ar
Attīstības programmā noteiktajiem
uzdevumiem, kā arī projektu
savstarpējā papildinātība;
〉 projekta indikatīvā summa un
finanšu instrumenti;
〉 plānotie projekta rezultāti;
〉 informācija par plānoto projekta
uzsākšanas un noslēguma laiku
un projekta partneriem.
Projekta nosaukums

1. Zaubes pamatskolas mājturības klašu
izbūve
2. Nītaures pagasta atkritumu izgāztuves
" Sārtēni" rekultivācija
3. Sērmūkšu pamatskolas ēkas remonta
siltināšanas un labiekārtošanas
celtniecības darbu veikšanai
4. Atkritumu izgāztuves "Konrādi"
rekultivācija
5. Izglītības iestāžu modernizācija un
energoefektivitātes paaugstināšana
6. Ģikšu un Līvu apdzīvoto vietu
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve
7. Nītaures pagasta ēkas jumta nomaiņa
8. Zaubes pagasta skolas ēkas katlumājas
un siltummezglu rekonstrukcijai

Pēctecība
atbilstoši
investīciju
plāna
projekta
Nr.
Nav
Nav
Nav

9. Jaunatnes tūrisma mītnes "Staļļi"
renovācijas pabeigšana un tautas nama
rekonstrukcijas pabeigšana
10. Dzīvojamās mājas "Vecskujene" jumta
seguma nomaiņa
11. Amatas novada autoceļa posma
Meijermuiža-Vāļi rekonstrukcija
12. Ciemata "Bille" ūdenssaimniecības un
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
13. Nītaures pagasta saieta nama
vienkāršotā rekonstrukcija
14. Nītaures pagasta saieta nama
vienkāršotā rekonstrukcija
15. Skujenes pagasta autoceļa posma
Skujene-Amatas asfalta seguma izbūve
16. Nītaures pagasta publiskās teritorijas
labiekārtošana
17. Zaubes pagasta autoceļa Liepas skolaKalmes rekonstrukcija
18. Zaubes ciema Lakstīgalu ielas
rekonstrukcija
19. Amatas novada pašvaldības autoceļa
Nr.96 Ērgļu ceļš-Ruki rekonstrukcija
20. Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures
ciemā
21. Spāres speciālās .internātskolas
pieejamības infrastruktūras
uzlabošana
22. Rotaļu un atpūtas laukuma izbūve
Ieriķu, Skujenes, Ģikšu, Zaubes ciemos
23. Ģikšu ciemata saieta nama
rekonstrukcija
24. Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Ģikšu ciemā
25. Satiksmes drošības uzlabojumi Ieriķu
ciemā
26. Ūdenssaimniecības attīstība Līvu
ciemā
27. Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo transportu
iegāde

Nav

Nav
7; 11
Nav
Nav
Nav
11
nav
11
11
11
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
11
20
Nav

Nav
12 līdz 17
20

Nav
15

Tabula 18 Ieviesto projektu pēctecība ar investīciju plānā
iekļautajām projektu idejām
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INVESTĪCIJU PLĀNS
Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Nr.

Projekta nosaukums

1.

Ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijas
izveide personām ar
fiziska rakstura
traucējumiem un
pensionāriem

VTP3; RV
11

Sociālās dzīvojamās
mājas celtniecība Ieriķu
ciemā

VTP3, RV
11

1, 4.

Jauno ģimeņu krīzes
centra izveide
Sērmūkšos

VTP3, RV
11

-

Pusceļa mājas un grupu
dzīvokļi cilvēkiem ar
garīga rakstura
problēmām Spārē

VTP3; RV
11

1, 2.

5.

Ieriķu ciema pašvaldības
ielu asfaltēšana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

6,7,8,9,10.

6.

Līvu ciema pašvaldības
ielu asfaltēšana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

5,7,8,9,10.

Meijermuižas ciema
pašvaldības ielu

VTP1; RV 1

5,6,8,9,10.

2.

3.

4.

7.

Finanšu instruments
Indikatīvā
summa
(LVL)

2, 4.

Plānotais laika posms

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

x

x

-

-

x

x

-

x

x

x

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

Nodrošināta
ilgstoša sociālā
aprūpe personām
ar fiziska rakstura
traucējumiem un
pensionāriem

2014.

2015.

-

-

Ierīkota sociālā
dzīvojamās māja
Ieriķu ciemā

2016.

2019.

-

-

-

Izveidots un
darbojas jauno
ģimeņu krīzes
centrs Sērmūkšos

2013.

2015.

-

x

-

-

Izveidota pusceļa
māja un ierīkoti
grupu dzīvokļi
cilvēkiem ar
garīga rakstura
problēmām Spārē

2014.

2017.

-

x

x

-

-

Uzlabots ielu
segums

2013.

2019.

-

x

x

-

-

Uzlabots ielu
segums

2013.

2019.

-

x

x

-

-

Uzlabots ielu

2013.

2019.

-

Privātais
sektors

300000

300000

700000

700000

500000

850000
1370000

Projekta plānotie
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Partneri

78
Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām

asfaltēšana

VTP2; RV 5

8.

Drabešu ciema
pašvaldības ielu
asfaltēšana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

5,6,7,9,10.

9.

Nītaures ciema
pašvaldības ielu
asfaltēšana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

5,6,7,8,10.

10.

Ģikši ciema pašvaldības
ielu asfaltēšana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

5,6,7,8,9.

11.

Amatas novada
pašvaldības ceļu grants
seguma uzlabošana

VTP1; RV 1
VTP2; RV 5

12.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Drabešu
internātskolā

13.

Nr.

Finanšu instruments
Indikatīvā
summa
(LVL)

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

Plānotais laika posms
Citi
finansējuma
avoti

Projekta plānotie
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

segums
350000

x

x

-

-

Uzlabots ielu
segums

2013.

2019.

-

x

x

-

-

Uzlabots ielu
segums

2013.

2019.

-

2000000

x

x

-

-

Uzlabots ielu
segums

2013.

2019.

-

-

1800000

x

x

-

-

Uzlabots zemes
ceļu segums

2013.

2019.

-

VTP2; RV6,
RV7

13, 14, 15,
16, 17.

1000000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma
zudumi

2013.

2019.

-

Energoefektivitātes
paaugstināšana Drabešu
sākumskolai

VTP2; RV6,
RV7

12, 14, 15,
16, 17.

800000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma
zudumi

2013.

2019.

-

14.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Amatas
pamatskola Ieriķos

VTP2; RV6,
RV7

12, 13, 15,
16, 17.

800000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma
zudumi

2013.

2019.

-

15.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Zaubes
pamatskolā

VTP2; RV6,
RV7

12, 13, 14,
16, 17.

800000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma
zudumi

2013.

2019.

-

16.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Nītaures

VTP2; RV6,
RV7

12, 13, 14,
15, 17.

5000000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma

2013

2019

-

835000
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Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Finanšu instruments
Indikatīvā
summa
(LVL)

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

Plānotais laika posms
Citi
finansējuma
avoti

vidusskolā

Projekta plānotie
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

zudumi

17.

Energoefektivitātes
paaugstināšana
Pirmskolas izglītības
iestādei "Kastanītis"

VTP2; RV6,
RV7

12, 13, 14,
15, 16.

500000

x

x

-

-

Nosiltināta ēka,
samazināti siltuma
zudumi

2013.

2019.

-

18.

Ūdenssaimniecības
rekonstrukcija Zaubes
ciemā

VTP2; RV6,
RV7

19, 20, 21.

250000

x

x

-

-

Rekonstruētas
ūdensapgādes
sistēmas Zaubē

2013.

2019.

-

19.

Ūdenssaimniecības
rekonstrukcija Skujenes
ciemā

VTP2; RV6,
RV7

18, 20, 21.

350000

x

x

-

-

Rekonstruētas
ūdensapgādes
sistēmas Skujenē

2013.

2019.

-

20.

Līvu ciemata
ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas un
izbūves otrā kārta

VTP2; RV6,
RV7

18, 19, 21.

600000

x

x

-

-

Rekonstruētas
ūdensapgādes
sistēmas Līvos

2013.

2019.

-

21.

Ūdenssaimniecības
izbūve Ieriķu ciemā

VTP2; RV6,
RV7

18, 19, 20.

300000

x

x

-

-

Rekonstruētas
ūdensapgādes
sistēmas Iriķos

2013.

2019.

-

VTP3;
RV12,
RV13

-

250000

x

x

-

-

Pilnveidots un
attīstīts Jauniešu
centrs Līvos

2013.

2015.

-

Jauniešu centra izveide
Līvos
23.

Sporta zāles izbūve
Drabešu internātskolā

VTP2; RV6,
RV7

24

280000

x

x

-

-

Izbūvēta sporta
zāle

2014.

2019.

-

24.

Sporta zāles izbūve
Nītaures vidusskolā

VTP2; RV6,
RV7

23

x

x

-

-

Izbūvēta sporta
zāle

2014.

2019.

-

22.

380000
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UZRAUDZĪBA

81

ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
UZRAUDZĪBA
Attīstības
programmas
veiksmīgas
īstenošanas priekšnosacījumi ir sekojoši:
1) noteikts atbildīgais par attīstības
programmas īstenošanu;
2) attīstības programmas īstenošana
notiek organizēti;
3) attīstības programmas īstenošana ir
sasaistīta
ar
Amatas
novada
pašvaldības budžetu.
Amatas novada Attīstības programmas
īstenošana tiek nodrošināta divos līmeņos:
1) politiskajā līmenī, ko nodrošina
Amatas novada dome un domes
komitejas;
2) izpildes līmenī, ko nodrošina
Amatas
novada
administrācija,
iestāžu vadītāji.
Uzraudzības sistēma ir svarīgs Attīstības
programmas īstenošanas elements, kas
nodrošina
organizētu
programmas
īstenošanu. Uzraudzības sistēma palīdz:
1) izmērīt teritorijas attīstību;
2) izmērīt
attīstības
programmas
īstenošanas rezultātus;
3) novērtēt
attīstības
programmas
īstenošanas rezultātu radīto ietekmi
ilgākā laika periodā.
Uzraudzības sistēmas kalpo sekojošu
uzdevumu izpildei:
1) nodrošināt attīstības programmā
izvirzīto
mērķu
sasniegšanu,
identificējot pārmaiņas pašvaldībā
kopumā un pa jomām;
2) nodrošināt pašvaldības attīstības
novērtēšanas iespējas;
3) sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un
caurspīdīgu attīstības programmas
ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot
ar
informāciju
par
attīstības
plānošanas dokumenta īstenošanas
sasniegumiem - sabiedrību, politiķus
un citas ieinteresētās puses;
4) pamatot
attīstības
programmas
aktualizācijas nepieciešamību;

5) veicināt pašvaldības struktūrvienību,
valsts institūciju, komersantu un
sabiedrības
koordinētu
darbību
pašvaldības attīstības jautājumos.

UZRAUDZĪBAS PROCESS
Uzraudzības process norisinās divos veidos
– ikgadēji un reizi 3 gados. Abos gadījumos
tiek izstrādāts Uzraudzības ziņojums.

IKGADĒJS NOVĒRTĒJUMS
Vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata
izstrādi tiek veikts Amatas novada Attīstības
programmas uzraudzības process, kas
notiek 3 soļos:
1) tiek apkopoti dati par īstenotajām
rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu,
2) tiek apkopoti teritorijas attīstības
rādītāju dati;
3) tiek apkopoti dati par darbību
rezultatīvajiem rādītājiem,

AMATAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IKGADĒJIS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS
•DATI PAR ĪSTENOTAJĀM RĪCĪBĀM
•AMATAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJU
DATI

•DATI PAR DARBĪBU REZULTATĪVAJIEM RĀDĪTĀJIEM
Pamatojoties uz šiem procesiem, tiek
izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums
par Attīstības programmas ieviešanu
(norādītas veiktās darbības uzdevumu
izpildes sasniegšanas virzienā, ietverts
uzraudzības rādītāju apkopojums).

NOVĒRTĒJUMS REIZI 3 GADOS
Papildus katru gadu veicamajām darbībām
uzraudzības procesa ietvaros tiek veikts
Amatas novada Attīstības programmas
uzraudzības process reizi 3 gados, kurā tiek
veikta padziļināta izpēte un raksturojums
par rādītājiem. Šajā gadījuma tiek:
1) veikta novada iedzīvotāju aptauja;
2) apkopoti iegūtie politikas rezultātu
rādītāji.

82

AMATAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS TRĪS
GADU PĀRSKATA ZIŅOJUMS

•AMATAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
•POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI
Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var
izmantot Attīstības programmas izstrādē
izmantoto anketas paraugu, kurā iedzīvotāji
vērtē pakalpojumu pieejamību un kvalitāti,
kā arī vispārējās attīstības tendences un
būtiskākās problēmas.
Secīgi tiek izstrādāts 3 gadu pārskata
ziņojums
par
attīstības
programmas
ieviešanu, norādot attīstības programmas
rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā.

PRIEKŠLIKUMS UZRAUDZĪBAS
ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI
Uzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: (1)
ievads, (2) AP ieviešanas izvērtējums, (3)
secinājumi un priekšlikumi..
Balstoties uz sagatavoto Uzraudzības
ziņojumu, Amatas novada dome pieņem
lēmumu
par
Attīstības
programmas
grozījumiem un/vai aktualizāciju.
Uzraudzības ziņojums var tikt izmantots
pašvaldības budžeta plānošanai, kā arī
ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanai.
Bez Uzraudzības ziņojuma, Amatas novada
pašvaldība ir izveidojusi rezultatīvo rādītāju
datu bāzi, kurā tiek fiksētas izmaiņas
rādītājos.
(1) IEVADS
〉 uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis,
〉 laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums
sagatavots,
〉 uzraudzības
ziņojuma
struktūra
un
sagatavošanā iesaistītie.
(2) IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS
〉 ieviešanas process un sadarbība ar
sociālajiem partneriem,
〉 izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un
rīcību sasniegšanu,
〉 rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz
novada attīstību,
〉 Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver
pārskatu par finanšu izlietojumu un prognozes
sasaistē ar pašvaldības budžetu.
(3) SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
〉 galvenās problēmas un iespējas novada
turpmākai attīstībai,

〉 secinājumi par nepieciešamo problēmu
risināšanu vai padziļinātu izpēti,
〉 rekomendācijas
Attīstības
programmas
grozījumiem un/vai aktualizācijai,
〉 priekšlikumi
Attīstības
programmas
aktualizēšanai.
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UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI
Ikgadējā ziĦojuma sagatavošanai var izmantot 3 tabulas: (1)
Teritorijas attīstības rādītāju tabula, (2) Darbības rezultātu rādītāju
tabulu un (3) Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabulu.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJU TABULA
Pastāvīgo iedzīvotāju
skaits

Demogrāfiskās slodzes
līmenis

Bezdarba līmenis
(%)

Gads
Rādītājs

IzmaiĦas

Rādītājs

IzmaiĦas

Rādītājs

IzmaiĦas

Iedzīvotāju ienākuma
nodokĜa apmērs uz vienu
iedzīvotāju (latos)
Rādītājs

IzmaiĦas

Teritorijas attīstības
indekss
Rādītājs

IzmaiĦas

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJU TABULA

Nr.

Rādītājs

Datu avots
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Tendence
salīdzinājumā
ar
iepriekšējo
↑ ↓ →)
gadu (↑

Plānotais
ilgtermiĦa
attīstības
virziens

IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS
1.

Dabiskais pieaugums

CSP

Pozitīvs

2.

Migrācijas saldo

CSP

Pozitīvs

3.

Reăistrēto bērnu skaits
vecumā līdz 18 gadiem

CSP

Nemainīgs
vai pieaug
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4.

Dzimušo bērnu skaits

5.

Noslēgto laulību skaits

CSP

Pieaug

6.

Šėirto laulību skaits

CSP

Samazinās

7.

Iedzīvotāju skaits ciemu
teritorijās

CSP

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

PĀRVALDĪBA UN PAKALPOJUMI
8.

Pašvaldības
pamatbudžeta ieĦēmumi

Valsts kase

Pieaug

9.

Pašvaldības
ienākumi
no iedzīvotāju ienākuma
nodokĜa

Valsts kase

Pieaug

skaits

Pašvaldība

Nemainīgs
vai pieaug

11. Pieaugušo mūžizglītības

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Samazinās

palīdzību
personu

Pašvaldība

Samazinās

14. Novadā

pieejamo
ăimenes ārstu skaits

Nacionālais
veselības
dienests

Nemainīgs

15. Ārpusăimenes

Pašvaldība

Samazinās

kolektīvu

Pašvaldība

Pieaug

17. Kultūras

un mākslas
pasākumu skaits

Pašvaldība

Pieaug

18. Sporta pasākumu skaits
19. Vidējais
novada

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

10. Izglītojamo

izglītības iestādēs
pasākumu/projektu
skaits
12. Pēc

materiālās
palīdzības
griezušos
personu skaits

13. Sociālo

saĦēmušo
skaits

aprūpē
esošo bērnu skaits

16. Pašdarbības

skaits

mājaslapas apmeklētāju
skaits
20. Aktīvo NVO skaits
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21. Jauniešu

biedrību

Pašvaldība

Pieaug

22. Dalībnieku skaits mazo

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Nemainīgs
vai pieaug

CSP

Samazinās

CSDD

Samazinās

skaits
projektu konkursā NVO
23. Pašvaldības tikšanos ar

iedzīvotājiem skaits
24. Noziedzīgo

nodarījumu

skaits
25. CSN skaits

VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
26. Vides

izglītības
un
informatīvo pasākumu
skaits

27. Labiekārtoto

vides

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Nemainīgs
vai pieaug

objektu skaits
28. Rekonstruēto/

labiekārtoto
kultūrvēsturiskā
mantojuma
objektu
skaits
29. Izmantoto

derīgo
izrakteĦu atradĦu skaits

30. Zivju

resursu
papildināšana (apjoms)

Pieaug
Pašvaldība

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
31. Rekonstruēto/

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

jaunizveidoto sporta
infrastruktūras objektu
skaits
32. Rekonstruēto/

jaunizveidoto kultūras
infrastruktūras objektu
skaits
33. Īstenoto ēku

energoefektivitātes
paaugstināšanas
projektu skaits
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34. Rekonstruēto

Pašvaldība

Pieaug

pašvaldības autoceĜu
garums (km)
35. Rekonstruēto valsts

LVC

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

autoceĜu garums (km)
36. Rekonstruēto ielu

garums (km)
37. Rekonstruēto

ūdensapgādes tīklu
garums (km)
38. Rekonstruēto

kanalizācijas tīklu
garums (km)
39. Izbūvēto gājēju un

velosipēdistu celiĦu
garums (km)
40. Labiekārtotu/ no jauna

izveidoto peldvietu
skaits
41. Publisko tualešu skaits

EKONOMIKA
42. Ekonomiski aktīvo

CSP

Pieaug

CSP

Pieaug

Lursoft

Pieaug

LAD

Pieaug

LAD

Pieaug

LAD

Pieaug

tirgus sektora vienību
skaits
43. Vidējā bruto darba

samaksa
44. UzĦēmumu skaits ar

gada apgrozījumu
lielāku par 1 milj. LVL
45. Lauksaimniecības

kultūraugu sējumu
platības (%)
46. Reăistrēto ganāmpulku

skaits
47. Saimniecību skaits, kas

nodarbojas ar
netradicionālo
lauksaimniecību
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48. Saimniecību skaits, kas

LAD

Pieaug

LAD

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība/
CSP

Pieaug

Pašvaldība/
CSP

Samazinās

nodarbojas ar
ekoloăisko
lauksaimniecību
49. Saimniecību skaits, kas

nodarbojas ar
tradicionālo
lauksaimniecību
50. Tūrisma maršrutu

skaits
51. Labiekārtoto tūrisma

apskates objektu skaits
52. Jaunizveidoto

uzĦēmumu skaits
53. Likvidēto uzĦēmumu

skaits

UZDEVUMU UN RĪCĪBU IZPILDES UZRAUDZĪBAS TABULAS
Uzdevums

Vai veiktas darbības
uzdevuma ietvaros
(jā/nē)

Veiktās rīcības
uzdevumu izpildei

SM1 INOVATĪVA, UZ ATJAUNOJAMIEM RESURSIEM BALSTĪTA, INVESTORIEM LABVĒLĪGA EKONOMISKĀ VIDE
U1
Veicināt uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību
U2
Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, savstarpējo sadarbību un veicināt netradicionālu un
tradicionālu nozaru attīstību
U3
Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu dažādību
U4
Veicināt lauksaimniecības, mājražošanas, amatniecības un ekoloģiskās produkcijas
attīstību
U5
Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu
U6
Veicināt atjaunojamo resursu izmantošanu

Priekšlikumi
programmas
aktualizācijai
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Uzdevums

Vai veiktas darbības
uzdevuma ietvaros
(jā/nē)

Veiktās rīcības
uzdevumu izpildei

Priekšlikumi
programmas
aktualizācijai

SM2 KVALITATĪVA INFRASTRUKTŪRA UN KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, LABIEKĀRTOTA DZĪVES TELPA
U7
U8
U9
U10
U11
U12

Uzlabot satiksmes infrastruktūru un pilnveidot ceļu satiksmes drošību
Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti
Attīstīt mājokļus
Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru
Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
Labiekārtot publisko ārtelpu

Uzdevums

Vai veiktas darbības
uzdevuma ietvaros
(jā/nē)

Veiktās rīcības
uzdevumu izpildei

Priekšlikumi
programmas
aktualizācijai

SM3 SABIEDRĪBA – PAAUDŽU SALIEDĒTA, INFORMĒTA, AKTĪVA, IZGLĪTOTA UN RADOŠA, UZ KULTŪRAS VĒRTĪBĀM BALSTĪTA
U13 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un konkurētspēju
U14 Attīstīt mūžizglītību un interešu izglītību
U15 Attīstīt kultūras un kultūrizglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, dažādot pakalpojumus
un uzlabot kvalitāti
U16 Uzlabot sporta infrastruktūru, veicinot aktīvo atpūtu un veselīgu dzīvesveidu,
U17 Pilnveidot sociālos pakalpojumus, veselības aprūpes pieejamību
U18 Uzlabot sabiedrisko drošību un kārtību
U19 Attīstīt un atbalstīt nevalstisko sektoru
U20 Attīstīt komunikācijas un informēšanas sistēmu, paaugstināt iedzīvotāju aktivitāti un
informētību
U21 Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
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Politikas rezultātu rādītāji un sasniedzamie rezultāti
Nr.

Rādītājs

83

Pozitīvā vērtējuma
rādītājs uz 2012.gadu
84

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.

Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu
ārpus novada robežām tuvāko 5 gadu laikā
Pirmskolas izglītības pakalpojumu kvalitāte
Vispārējās izglītības pakalpojumu kvalitāte
Kultūras un izklaides pasākumu kvalitāte
Sporta pasākumu kvalitāte
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte
Zobārstniecības pakalpojumu kvalitāte
Sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāte
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte
Ielu/ceļu infrastruktūras kvalitāte, tās uzturēšana
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas un tml.
Ielu apgaismojuma kvalitāte
Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte
Atkritumu savākšanas/ izvešanas pakalpojumu
kvalitāte
Ūdensapgādes un kanalizācijas kvalitāte
Centralizētās siltumapgādes kvalitāte
Mazumtirdzniecības pakalpojumu kvalitāte
Sadzīves pakalpojumu kvalitātē
Pasta pakalpojumu kvalitāte
Interneta kvalitāte
Vides sakoptība
Nodarbinātība

Sasniedzamais
rādītājs
2019.gadā

12%

Ne vairāk kā 10%

81%
70%
54%
54%
76%
91%
83%
32%
36%
52%
34%
34%
85%

Vismaz 90%
Vismaz 85%
Vismaz 80%
Vismaz 80%
Vismaz 70%
Vismaz 70%
Vismaz 70%
Vismaz 70%
Vismaz 50%
Vismaz 60%
Vismaz 70%
Vismaz 70%
Vismaz 90%

68%
85%
68%
69%
68%
69%
70%
29%

Vismaz 80%
Vismaz 80%
Vismaz 80%
Vismaz 75%
Vismaz 75%
Vismaz 80%
Vismaz 80%
Vismaz 50%
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2015.*
(aizpilda
pēc iedzīvotāju
anketēšanas)

Tendence
salīdzinājumā ar
iepriekšējo
gadu (pieaugoša,
samazinās, neitrāla)

Procentuālas rādītājs uz 2012.gadu aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu skaitu attiecībā pret to respondentu skaitu, kas snieguši konkrētu novērtējumu - pozitīvu, daļēji pozitīvu, daļēji negatīvu
vai negatīvu. 100% rādītāja summa ne vienmēr atbilst 70 aptaujas dalībnieku kopskaitam, jo nereti aptaujātie atbildi uz atsevišķiem jautājumiem nav norādījuši, vai arī atzīmējuši, ka pakalpojumu
nevar novērtēt, jo tas tiem nav pieejams vai netiek izmantots.
84

Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti, respondentu skaits – 124.

