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1.1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

1. Pašvaldības nosaukums........................... Amatas novada pašvaldība 
   

2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas 
publikas Administratīvo teritoriju un 
toriālo vienību vienoto klasifikatoru 

TVK) .......................................................... 

 
 
 
0424701 

   
3. Pašvaldības juridiskā adrese ................... „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas 

novads, LV-4101 
   

4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ...... 90000957242;            14.09.2000. 
   

5. PVN maksātāja reģistrācijas Nr. ............ LV 90000957242;      06.10.2000. 
   

6. Pārskata periods ..................................... 01.01.2020. – 31.12.2020. 
   

7. Amatas novada domes locekļi ................ 15 deputāti: 
  Elita Eglīte (ZZS, Partija Vienotība) 

Tālis Šelengovs (ZZS, Partija Vienotība) 
Ēriks Bauers (ZZS, Partija Vienotība) 
Guna Kalniņa-Priede (ZZS, Partija 
Vienotība) 
Jānis Kārkliņš (ZZS, Partija Vienotība) 
Andris Jansons (ZZS, Partija Vienotība) 
Inese Varekoja (ZZS, Partija Vienotība) 
Mārtiņš Andris Cīrulis (ZZS, Partija 
Vienotība) 
Linda Abramova (ZZS, Partija 
Vienotība) 
Arnis Lemešonoks (ZZS, Partija 
Vienotība) 
Teiksma Riekstiņa (Vidzemes partija) 
Valda Veisenkopfa (Vidzemes partija) 
Edgars Jānis Plēģeris (Vidzemes partija) 
Vita Krūmiņa (Nacionālā apvienība Visu 
Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) 
Āris Kazerovskis (No sirds Latvijai) 
 

   
8. Amatas novada domes priekšsēdētāja .... Elita Eglīte (no 01.07.2009.) 

   
9. Galvenā grāmatvede ............................... Agita Bičuka (no 03.07.2009.) 

   
10. Revidents ................................................ Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30 

   
11. Pašvaldības pakļautības iestādes ............  

  Amatas novada Amatas pamatskola 
  Amatas novada Zaubes pamatskola 
  Amatas novada Spāres pamatskola 
  Amatas novada Nītaures vidusskola 
  Amatas novada mūzikas un mākslas 

skola 
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Amatas novada Skujenes pamatskola 
  Amatas novada Drabešu Jaunā 

pamatskola 
12. Teritorijas lielums .................................. 741,9  km2  

   
13. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā .................. 5 404 (iedzīvotāju reģistra dati uz 

31.12.2020.) 
   

14. Pašvaldības dalība kapitālsabiedrībās .... 1.06876% no kopējā pamatkapitāla SIA 
„ZAAO” 

  6.70063% no kopējā akciju skaita AS 
„CATA” 

   
15. Pārskatā lietotā valūta ............................ Euro (EUR) 

 
 
Lai nodrošinātu un veicinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi 2010.gada 4.janvārī 

starp 7 novadiem bijušā Cēsu rajona teritorijā – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas, tika noslēgts Sadarbības līgums par novadu pašvaldību sadarbību atsevišķu 
funkciju veikšanai: 

• metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm; 
• būvvaldes pakalpojumu saņemšana; 
• starptautisko sakaru attīstība; 
Minēto funkciju izpilde deleģēta Amatas novada pašvaldībai, savukārt lēmumi par to 

finansēšanas apjomu un kārtību tiek pieņemti, pašvaldībām savstarpēji vienojoties. Saskaņā ar 
noslēgto Sadarbības līgumu, vienu reizi mēnesī tiek sasauktas novadu vadītāju sanāksmes sadarbības 
jautājumu koordinēšanai. 
 
 
1.2. VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 
1.2.1. Vispārējais raksturojums 
Amatas novada pašvaldības 

• juridiskā adrese: 
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 

• nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 
 90000957242 
• pakļautība, darbības veids: 
 Atvasināta valsts pārvaldes iestāde – novada pašvaldība 
• 2020. gadā Amatas novada domi vada: 

Elita Eglīte – domes priekšsēdētāja 
• 2020. gadā Amatas novada pašvaldību vada: 

Māris Timermanis – pašvaldības izpilddirektors 
Amatas novada pašvaldības teritorija aptver 741.9 km2 un tai ir šāds iedalījums: 

1. Amatas pagasts; 
2. Drabešu pagasts; 
3. Nītaures pagasts; 
4. Skujenes pagasts; 
5. Zaubes pagasts. 

Amatas novada dome sastāv no 15 deputātiem: 
1. Elita Eglīte (ZZS, Partija Vienotība); 
2. Andris Jansons (ZZS, Partija Vienotība); 
3. Arnis Lemešonoks (ZZS, Partija Vienotība); 
4. Guna Kalniņa-Priede (ZZS, Partija Vienotība); 
5. Inese Varekoja (ZZS, Partija Vienotība); 
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6. Jānis Kārkliņš (ZZS, Partija Vienotība); 
7. Ēriks Bauers (ZZS, Partija Vienotība); 
8. Mārtiņš Andris Cīrulis (ZZS, Partija Vienotība); 
9. Linda Abramova (ZZS, Partija Vienotība); 
10. Tālis Šelengovs (ZZS, Partija Vienotība); 
11. Āris Kazerovskis (No sirds Latvijai); 
12. Teiksma Riekstiņa (Vidzemes partija); 
13. Valda Veisenkopfa (Vidzemes partija); 
14. Edgars Jānis Plēģeris (Vidzemes partija); 
15. Vita Krūmiņa (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK). 

 
1.2.2. Normatīvie akti, kas regulē pašvaldības darbību, un pašvaldības galvenās funkcijas 

Amatas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un 
kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām” un tajā noteiktās autonomās funkcijas. Amatas 
novada pašvaldība ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisko darbību un finanšu līdzekļu 
izlietojumu. Domes un tās izveidoto institūciju darba organizāciju un pašvaldības pārvaldi nosaka 
Amatas novada pašvaldības nolikums (apstiprināts ar izmaiņām 23.12.2020. domes sēdē Nr.24). 

Pašvaldības autonomās funkcijas 2020. gadā realizēja pašvaldības administrācija. Tajā ietilpst 
9 nodaļas, 19 struktūrvienības un 8 iestādes. 

Pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina Nītaures, Skujenes, 
Zaubes un Amatas pagasta pārvaldes. 

Amatas novada pašvaldības administrācijā ietilpst pašvaldību funkciju izpildei izveidotās un 
kopīgi saskaņā ar novadu sadarbības līgumu finansētās struktūrvienības un speciālisti – Amatas novada 
Apvienotā būvvalde, Amatas novada Apvienotā izglītības pārvalde, Apvienotais pašvaldību speciālists 
– ārējo sakaru koordinators, Speciālists pašvaldību sadarbības jautājumos. 2020. gadā darbu turpina 
apvienotā iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. Šīs 
struktūrvienības un speciālisti tiek finansēti no Amatas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Raunas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu finansējuma saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „ZAAO”, AS CATA. 
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, apvienībā „Latvijas 

Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”, biedrībās „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, „Gaujas 
Nacionālā parka tūrisma biedrība”, „Vidzemes tūrisma asociācija”, „Amatas novada attīstības fonds”, 
„Eiropas eksperimentālās arheoloģijas un arheoloģisko brīvdabas muzeju apvienība”, “Latvijas Zaļo 
ceļu asociācija”. 

Amatas novada Apvienotā būvvalde 2020. gadā izsniegusi 364 būvniecības atļaujas vai 
paskaidrojuma rakstus, vai apliecinājuma kartes. Ekspluatācijā pieņemts 264 būvobjekti. Amatas 
novada teritorijā izsniegtas 31 būvatļaujas, pieņemti ekspluatācijā 71 objekti. 

Amatas novada dome 2020.gadā sasauca 24 domes sēdes, tajā skaitā 12 ārkārtas sēdes. Sēžu 
sagatavošanai tika sasauktas apvienotās komiteju un komiteju sēdes. 

2020. gadā Amatas novadā reģistrēti 44 jaundzimušie un 68 mirušie. 
 
1.2.3. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

Amatas novada pašvaldības 2020.gada budžeta prioritātes bija ES finanšu līdzekļu piesaiste, 
izglītības, tūrisma un sociālās jomas attīstība novada teritorijā. Plānus mainīja 2020.gada 12.martā 
ministru kabineta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar Covid-19  infekciju 
saistītajiem ierobežojumiem un drošības pasākumu ievērošanu. Lai kontrolētu Covid-19  ierobežojumu 
ievērošanu, pašvaldība izdeva iekšējos normatīvos aktus,. Ar ārkārtējo situāciju saistītie  jautājumi tika 
izskatīti Amatas novada domes sēdēs: 

• 13 077 euro par ēdināšanas nodrošināšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām – pārtikas paku 
iegāde; 

• par izglītības iestāžu darbu un finansiālu atbalstu pedagoģiskajam personālam 21 389 euro 
apmērā; 

• par ārkārtas pabalstu 6 872 euro apmērā piešķiršanu iedzīvotājiem. 
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Lai nodrošinātu pašvaldības darbu Covid-19 laikā atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem par 
5 823 euro palielinājās pakalpojumu izmaksas telpu aprīkošanai, un 12 199 euro apmērā palielinājās 
krājumu izmaksas individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei. 

Pārskata gada laikā saņemti valsts budžeta transferti 4 536 euro apmērā krīzes pabalstiem 
atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. un 39.pantam. 
Amatas novada pašvaldība pārskata gadā no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 
86 522 euro vērtībā bez atlīdzības saņēma aizsardzības līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai, 
no kuriem 55 394 euro vērtībā tika nodoti sadarbības pašvaldībām (Līgatnes, Jaunpiebalgas, Priekuļu, 
Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas un Cēsu novadu pašvaldības), un 2 192 euro vērtībā no 
Nodrošinājuma valsts aģentūras. Lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbu attālinātā darba režīmā, 
pašvaldības izglītības iestādes no LR Izglītības un zinātnes ministrijas 15 642 euro apmērā saņēma 
datortehniku un mobilos telefonus.  

Pārskata gadā Domes sēdēs veiktas izmaiņas Amatas novada pašvaldības nolikumā, apstiprināti 
bibliotēku lietošanas noteikumi. Darbu 2020.gadā uzsākusi pašvaldības Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļa. 
 
1.2.4. Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā 

Pašvaldības darbībā 2020.gadā būtiskas izmaiņas ieviesa Covid-19 izraisītā situācija, 
ierobežojumi valstī un ar attiecīgiem drošības pasākumiem saistītās darbības. Pašvaldības dome 
izskatīja un pieņēma lēmumus par ēdināšanas nodrošināšanu noteiktām iedzīvotāju grupām, par 
turpmāko izglītības iestāžu, kultūras, sporta, tūrisma iestāžu darbību Covid-19 krīzes apstākļos. 
 
1.2.5. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

Pašvaldības darbu turpmākajā laika posmā būtiski ietekmē Administratīvi teritoriāla reforma 
(turpmāk- ATR) un gatavībai tās ieviešanai. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma Pārejas noteikumu 2.punktu, līdzšinējās novada pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un 
uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes 
pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta  2021.gada 1.jūlijā.  Ar Covid-19 saistītie drošības pasākumi būtiski 
ierobežo kultūras, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanu. Izglītības iestāžu darbu nopietni traucē 
infekcijas izplatība un ar to saistītie ierobežojumi. Sociālās jomas sakārtošana, saistībā ar 
iepriekšminēto, prasa papildus finanšu resursus. Ārkārtējā situācija kopumā ir būtiski ietekmējusi 
ekonomisko situāciju novadā un iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

Pandēmijas ietekmi nākamajos pārskata gados nav iespējams noteikt, jo pastāv liela 
nenoteiktība par tās ilgumu. 
 
1.2.6. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 

Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd 
visbūtiskāk ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu apguve. Pašvaldības ilgtermiņa budžeta 
plānošana ir svarīgs instruments teritorijas tālākai attīstībai. Pašreizējā Amatas novada teritorijas 
depopulācija apdraud pašvaldības stratēģisko mērķu īstenošanu. 
 
1.2.7. Pētniecības un attīstības darbi 

2020.gadā turpinājās ar pētniecību saistītie projekti, izmantojot Vides aizsardzības fonda 
līdzfinansējumu, Āraišu ezera teritorijas un tās apkārtnes uzturēšanai.   

Pašvaldības attīstības jomā turpinās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana un modernizācija 
Nītaures pagastā. 2020.gadā pieņemts pašvaldības lēmums par jaunas izglītības iestādes izveidošanu- 
Nītaures mūzikas un māķslas pamatskola.  

Pašvaldība turpina sagatavot un realizēt investīciju projektus ”Zvārtas ielas un Kalna ielas 
seguma atjaunošana”, iekļaujot gājēju celiņa izbūvi Drabešu pagastā, “Pašvaldības grants ceļa “Ķēči- 
Siši” pārbūve” Skujenes un Nītaures pagastos.  
 
1.2.8. Finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku vadības mērķi 

Attiecībā uz finanšu instrumentu un finanšu riska vadības mērķu un politikas pasākumu izstrādi 
2020. gadā, Amatas novada pašvaldības vadībai jāvērtē nepieciešamību veikt finanšu risku apzināšanu, 
lai, notiekot svārstībām finanšu tirgū, pašvaldība neciestu lielus un negaidītus zaudējumus, kā arī, 
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nepieciešams atsevišķi izvērtēt vai pašvaldībai ir būtiski novērtēt iestādes aktīvus, saistības un 
finansiālo stāvokli, kā arī, izstrādāt un pieņemt riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu 
prognozēto nākotnes darījumu veidu.  

Veicot pašvaldības risku vadību, jāsaprot risku veidi un to noteikšanas procesi un pamata 
metodes risku novērtēšanai, pašvaldības vadības atbildību risku samazināšanā, risku modeļi risku 
identificēšanai un vadīšanai, kā arī, iekšējā audita loma risku novērtēšanā un samazināšanā, konkrēti 
rīcības plāni darbībai ar riskiem, iekšējā komunikācija un ziņošana, rīki risku vadības procesa 
organizēšanai.  

Amatas novada pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās 
– divās komercbankās un Latvijas Republikas Valsts kasē.  Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors no 
brīža, kad veikta administratīvi teritoriālā reforma – 01.07.2009.,  ir Latvijas Republikas Valsts kase, 
kas kreditē ilgtermiņa un īstermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai. 

Amatas novada pašvaldība 2020. gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. 
Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus 
pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, kas tika realizēti, piesaistot Eiropas reģionālā attīstības 
fonda, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus, arī 2020. gadā tika turpināts sekmīgi īstenot 
ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, ņemot vērā Covid-19 epidēmijas apstākļus.  Pašvaldībai ir 
pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus pašvaldības attīstībai svarīgu un 
neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. 
 
1.2.9. Citi publiski pieejamie dokumenti par pašvaldības darbību pārskata gadā 

Citi publiski pieejamie dokumenti par Amatas novada pašvaldības darbību pārskata gadā 
atrodami interneta mājaslapās: 

• Amatas novada pašvaldība; 
• Valsts kase (Pašvaldību pārskati); 
• Finanšu ministrija (Pašvaldību finanšu uzraudzība); 
• Valsts kontrole (Revīzijas); 
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

 
 
 
 
Amatas novada domes priekšsēdētāja                                                                                  Elita Eglīte 
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2.FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
 
2.1. AMATAS NOVADA DOMES LĒMUMS „PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
KONSOLIDĒTĀ 2019.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU” 
 
 

IZRAKSTS 

 
 

L A T V I J A S    R E P U B L I K A S 
         A M A T A S   N O V A D A   P A Š V A L D Ī B A  
 

 
Reģ.Nr. LV90000957242 

            “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,   
               A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3 

 
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 5 

 
Amatas novada Drabešu pagastā                                                                 2021. gada 28.aprīlī 

 
1.§ 

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

Ziņo domes priekšsēdētāja E. Eglīte 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas „Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome var:” 2. punktu 
„apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 
saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 
4. pantu „Saimnieciskais gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.”, 

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

 

Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 2020. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
1.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR 17 332 230 
1.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR      780 367 

 

1. Apstiprināt Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas 2020. gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem: 

2.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR 148 399 
2.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR    -5 933 

 

2. Apstiprināt Amatas novada Amatas pamatskolas 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

mailto:amatasdome@and.lv
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3.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR 138 069 
3.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR  -21 224 

 

3. Apstiprināt Amatas novada Skujenes pamatskolas 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

4.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR   103 035 
4.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR     13 648 

 

4. Apstiprināt Amatas novada Zaubes pamatskolas 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

5.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR    30 175 
5.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR              -3 916 

 

5. Apstiprināt Amatas novada Spāres pamatskolas 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

6.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR    354 446 
6.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR       8 925 

 

6. Apstiprināt Amatas novada Nītaures vidusskolas 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

7.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR   123 513 
7.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR     22 692 

 

7. Apstiprināt Amatas novada mūzikas un mākslas skolas 2020. gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem: 

8.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR     33 871 
8.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR       1 018 

 

8. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto 2020. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 

9.1. Bilances aktīvi uz 31.12.2020. - EUR 18 261 122 
9.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - EUR      795 577 

 
 
Domes priekšsēdētāja                                              E. Eglīte 
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2.2. NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS AMATAS NOVADA DOMEI 
 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 
Rīgā 

 
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                          Nr.95 

Amatas novada pašvaldībai 
Atzinums 
Mēs esam veikuši Amatas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada 
pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats 
ietver: 

• pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības 
uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu 
risku pārvaldīšanas aprakstu. 
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Amatas novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 20120 gada 31. decembrī un par tās 
darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. 
gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos 
publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, 
tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības 
standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas 
pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp 
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un 
objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

 vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
 budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 
pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas 
ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu 
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 
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pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā 
būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 
procedūrām, mūsuprāt: 

 vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā 
informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 
 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 
344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
 
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu 
pārskatu 
Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu 
iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 
būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības 
pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu 
pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur 
kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 
saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 
krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz 
šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 
• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu 
dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, 
kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu 
izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu 
neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās 
kontroles efektivitāti; 
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja 
mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā 
finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu 
pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
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pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 
• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 
atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos 
darījumus un notikumus; 
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto 
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam 
atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par 
mūsu revidentu atzinumu. 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto 
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem 
iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību     Sandra Vilcāne 
„REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”      Valdes locekle 
Licence Nr.30        Atbildīgā zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr.30 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
Sandra Vilcāne, t.29222562 
s.vilcane2@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.vilcane2@gmail.com
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2.3. AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 
   (euro) 

Nr. Posteņa  nosaukums Pārskata 
perioda beigās 

Pārskata 
perioda sākumā 

1.  AKTĪVS 18261122 17121715 
1.1 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, t.sk.: 16346753 15260938 
1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 31508 39170 
1.1.2. Pamatlīdzekļi 15398103 15015153 
1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 135045 135045 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi kopā, t.sk.: 1914369 1860777 
1.2.1. Krājumi 188039 170712 
1.2.2. Īstermiņa prasības 346224 313335 

1.2.3. Nākamo periodu izdevumi un avanss maksājumi 
par pakalpojumiem un projektiem 74605 54192 

1.2.4. Naudas līdzekļi 1305501 1322538 
2.  PASĪVS 18261122 17121715 

2.1. Pašu kapitāls kopā, t.sk.: 14410716 13615139 
2.1.1. Budžeta izpildes rezultāti 14410716 13615139 

2.2. Uzkrājumi 80790 117146 
2.3. Saistības kopā, t.sk.: 3769616 3389430 
2.3.1. Ilgtermiņa saistības 2453967 2226471 

2.3.2. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 578161 513619 

2.3.3. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 22729 48949 

2.3.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 222465 217016 
2.3.5. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 17 420 

2.3.6. Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem 
maksājumiem 7460 31226 

2.3.7. Pārējās īstermiņa saistības 515 546 

2.3.8. Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa 
maksājumi un transferti 484302 351183 

 
 
 
 
2.4. AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

   (euro) 

Nr. Posteņa  nosaukums 
Atlikusī vērtība 

pārskata 
perioda beigās 

Atlikusī vērtība 
pārskata 

perioda sākumā 
1. Zeme, ēkas un būves kopā, t.sk.: 13270407 13250764 
1.1. Dzīvojamās ēkas 611272 528735 
1.2. Nedzīvojamās ēkas 4800868 5362859 
1.3. Transporta būves 3061903 2574987 
1.4. Zeme zem būvēm 589783 639706 
1.5. Kultivētā zeme 334033 378127 
1.6. Pārējā zeme 325361 264106 
1.7. Inženierbūves 3484958 3435247 
1.8. Pārējais nekustamais īpašums 62229 66997 

 
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā reģistrētā un 

pašvaldībai piekritīgās zemes atbilstoši to kadastrālajai vērtībai uz pārskata sagatavošanas brīdi. 
Amatas novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2020. saskaņā ar 

LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1 844.42 ha, no kuriem: 
• 524.73 ha – nekustamais īpašums; 
• 102.51 ha – zemes lietojums, rezerves fonds; 
• 1 185.65 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme; 
• 31.53 ha – publiskie ūdeņi. 
Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošie zemes īpašumi tiek uzskaitīti Amatas novada 
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pašvaldības bilancē. 
Amatas novada pašvaldībā ir 88 ielas, 251 ceļi, 18 stāvlaukumi un 19 transporta būves: 
• kopējais ielu garums – 33.45 km, t.sk.: 
16.79 km – grants seguma veids; 
16.66 km – asfalta seguma veids; 
• kopējais ceļu garums – 420.19 km, t.sk.: 
402.87 km – grants seguma veids; 
17.32 km – asfalta seguma veids; 
• kopējā stāvlaukumu platība 17 935.4 m2, t.sk: 
9 093.4 m2 – asfalta seguma veids; 
8 842.0 m2 – grants seguma veids; 
• kopējais pārējo transporta būvju daudzums – 19 gab. 
 
 

2.5. PĀRSKATS PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN 
IZDEVUMIEM 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 
sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un 
finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā vidē valstī. Lai pašvaldība nodrošinātu 
līdzsvarotu un ilgtermiņā noturīgu izaugsmi savā teritorijā, nepieciešama stabila makroekonomiskā 
vide valstī. 

Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa 
budžeta ietvara likumu, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par 
budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. Budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība notiek saskaņā ar Amatas novada domes 16.12.2009. 
lēmumu Nr.19 „Par Amatas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles kārtības apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.20) un grozījumiem tajā. Kārtība nosaka to, kā 
tiek izstrādāts, apstiprināts, grozīts, izpildīts Amatas novada pašvaldības budžets, kā arī nodrošināta 
Amatas novada pašvaldības budžeta izpildes kontrole un atbildība par finanšu vadības procesu 
pašvaldībā. Finanšu vadības procesu pašvaldībā nodrošina Amatas novada dome, izveidojot atbilstošas 
pašvaldības struktūras un nosakot to pienākumus un atbildības līmeni. 

2020.gada budžetu raksturo galvenās prioritātes:  
• pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana līdz 2020./2021.mācību gada 

beigām, 
• izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības 

daļai,  
• Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu realizācija. 
Amatas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 „Amatas novada pašvaldības budžets 

2020.gadam” apstiprināti Amatas novada domes 22.01.2020. sēdē. Pārskata gada laikā veikti trīs 
Amatas novada pašvaldības budžeta 2020.gadam grozījumi, kas galvenokārt saistīti ar transfertu 
ieņēmumu palielinājumu periodā 01.09.2020. – 31.12.2020., finansējumu ES projektu realizācijas 
nodrošināšanai, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi: 

• Amatas novada pašvaldības 17.06.2020. sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7 
„Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 „Amatas 
novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” (sēdes protokols Nr.13, lēmums Nr.1); 

• Amatas novada pašvaldības 21.10.2020. sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19 
„Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 „Amatas 
novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” (sēdes protokols Nr.19, lēmums Nr.1); 

• Amatas novada pašvaldības 13.01.2021. sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.1 
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 “Amatas 
novada pašvaldības budžets 2020. gadam””, kuros apstiprināti:  

⇒ Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gadam ieņēmumi 8 929 429 euro 
apmērā, izdevumi 9 228 381 euro apmērā. 
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2.5.1. Pamatbudžeta ieņēmumi un izpilde 
2020.gadā pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija 8 929 429 euro, kas ir 100% no 

apstiprinātā pārskata gada plāna un 1.29% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem. 
Lielāko daļu – 3 487 288 euro jeb 39.05% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk tekstā - IIN) un nekustamā īpašuma 
nodoklis (turpmāk tekstā - NĪN), kas, salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājums par 280 016 euro jeb 
8.03%: 

• IIN ir 2 984 163 euro apmērā jeb 33.42% no kopējiem ieņēmumiem (salīdzinot ar 2019.gadu 
samazinājies par 295 725 euro jeb 9.91%); 

• NĪN ir 480 446 euro jeb 5.38% no kopējiem ieņēmumiem (salīdzinot ar 2019.gadu 
samazinājies par 6 970 euro jeb 1.43%). Pārskata gadā turpināts darbs ar nekustamā īpašuma 
nodokļa parādniekiem.  

83 451 euro nenodokļu ieņēmumus 0.93% no kopējiem ieņēmumiem - veido valsts un 
pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu 
ieņēmumi. 

392 307 euro veido maksas pakalpojumu ieņēmumi – jeb 4.39% no kopējiem ieņēmumiem. Tie 
sastāv no ieņēmumiem no maksas par pašvaldībai piederošās nekustamās un kustamās mantas 
izmantošanu 17 462 euro, maksa par izglītības pakalpojumiem 31 616 euro, pārējie maksas 
pakalpojumi 343 229 euro. 

Pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts finansējums 4 966 383 
euro apmērā, kas veido 44.38% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2019.gadu palielinājums par 
684 190 euro. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti līdzekļi izglītības pedagoģisko darbinieku 
atalgojumam, speciālās izglītības iestādes uzturēšanai, kā arī līdzekļi ES struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kā pašvaldības budžeta 
transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā arī savstarpējos norēķinus par sociālajās 
iestādēs ievietotām personām un norēķinus par apvienoto pašvaldību kopējo funkciju struktūrvienību 
darbību. 

 

 
 
2020.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Amatas novada iedzīvotāju bija 1 796 

euro, kas ir par 48 euro vairāk nekā 2019.gadā, kad kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Amatas 
novada iedzīvotāju bija 1 748 euro. 

Pamatbudžeta 
ieņēmumi 

2018.gada 
izpilde,  
EUR  

2019.gada 
izpilde,  
EUR 

2020.gads, EUR Budžeta izpilde, EUR 

Gada plāns Izpilde no 
gada sākuma 

Izpilde %  
pret gada 

plānu 

2020.gads pret 
2019.gadu, 
EUR (+/-) 

2020.gads 
pret 

2019.gadu 
% 

IIN 3 092 768 3 279 888 2 984 163 2 984 163 100 -295 725 9.91 

NĪN 481 325 487 416 480 446 480 446 100 - 6 970 1.45 
Nodokļi par 
pakalpojumiem un 
precēm 

0 0 22 679 22679 100 22 679  

Nenodokļu 
ieņēmumi 193 627 360 175 83 451 83 451 100 -276 724 76.83 

Maksas 
pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

457 839 405 492 392 307 392 307 100 -13 185 3.36 

Ārvalstu finsnšu 
palīdzība 750 350 0 0 100 -350  

Valsts budžeta 
transferti 2 797 670 3 617 328 4 376 714 4 376 714 100 759 386 17.35 

No valsts budžeta 
daļēji finansētu 
iestāžu transferti 

6 260 4 117 2 440 2 440 100 -1 677 40.73 

Pašvaldību budžeta 
transferti 699 075 660 748 587 229 587 229 100 -73 519 12.52 

Kopā 7 729 314 8 815 514 8 929 429 8 929 429  113 915 1.29 
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Amatas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

 
 
2.5.2. Pamatbudžeta izdevumi un izpilde 

nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības 
iestāžu, pašvaldības struktūrvienību, pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, 
novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, 
pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un 
nodibinājumiem. 

Kopumā 2020.gadā izlietoti līdzekļi 9 228 381 euro apmērā, kas ir par 11.43% vairāk nekā 
2019.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, programmu 
un projektu realizāciju.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 
pamatlīdzekļu iegādei - novirzīti 2 091 482 euro, kas ir 22.66% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido 7 136 899 euro jeb 77.34% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. 

 
 
 
 
 
 
 

3092768

481325

0

193627

457839

750

2797670

6260

699075

3279888

487416

0

360175

405492

350
3617328

4117

660748

2984163

480446

22679

83451

392307

0

4376714

2440

587229

IIN
ieņēmumi

NĪN
ieņēmumi

Nodokļi par
pakalpojum

iem un
precēm

Nenodokļu
ieņēmumi

Maksa
pakalpojum
u ieņēmumi

Ārvalstu
finanšu

palīdzība

Valsts
budžeta

transferti

No valsts
budžeta

daļēji
finansētu

iestāžu
transferti

Pasvaldību
budžeta

transferti

2984163 480446 22679 83451 392307 0 4376714 2440 587229

3279888 487416 0 360175 405492 350 3617328 4117 660748

3092768 481325 0 193627 457839 750 2797670 6260 699075
2020 2019 2018
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Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajai 
klasifikācijai 

2018.gada 
izpilde,  
EUR 

2019.gada 
izpilde,  
EUR 

2020.gads, EUR Budžeta izpilde, EUR 

Gada plāns Izpilde no 
gada sākuma 

Izpilde % 
pret gada 

plānu 

2020.gads 
pret 

2019.gadu 
EUR (+/-) 

2020.gads 
pret 

2019.gadu % 
Uzturēšanas 
izdevumi, t.sk.: 6 645 389 6 894 767 7 136 899 7 136 899 100 242 132 3.51 

Kārtējie izdevumi 6 241 163 6 468 233 6 605 786  6 605 786  100 137 553 2.13 

Procentu izdevumi 28 0 1 157 1 157 100 1 157  
Subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti 111 666 107 787 159 855 159 855 100 52 068 48.31 
Uzturēšanas 

izdevumu transferti 292 532 318 747 370 101 370 101 100 51 354 16.11 

Kapitālie izdevumi 1 118 423 1 387 043 2 091 482 2 091 482 100 704 439 50.79 

Kopā 7 763 812 8 281 810 9 228 381 9 228 381  946 571 11.43 
 
Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzams, ka: 

• lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 3 840 088 euro jeb 41.61% ir izlietoti izglītības 
funkciju nodrošināšanai, 

• 1 693 273 euro jeb 18.35% ir izlietoti ekonomiskās darbības funkciju nodrošināšanai, 
• 1 211 792 euro jeb 13.13% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 
 
Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 
funkcionālajai 
klasifikācijai 

2018.gada 
izpilde,  
EUR 

2019.gada 
izpilde,  
EUR 

2020.gads, EUR Budžeta izpilde, EUR 

Gada plāns Izpilde no 
gada sākuma 

Izpilde % pret 
gada plānu 

2020.gads 
pret 

2019.gadu 
EUR (+/-) 

2020.gads 
pret 

2019.gadu % 
Vispārējās valdības 
dienesti 

 
553 790 577 038 581 429 581 429 100 4 391 0.76 

Sabiedriskā kārtība 
un drošība 

 
48 948 169 574 158 678 158 678 100 -10 896 6.43 

Ekonomiskā darbība 567 734 483 283 1 693 273 1 693 273 100 1 209 990 71.46 
Vides aizsardzība 7 239 2 469 11 197 11 197 100 8 728 77.95 
Teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

 
 

1 223 452 1 216 233 1 211 792 1 211 792 100 -4 441 0.37 

Veselība 24 757 21 257 10 122 10 122 100 -11 135 52.38 
Atpūta, kultūra un 
reliģija 

 
822 606 829 919 590 364 590 364 100 -239 555 28.86 

Izglītība 4 055 871  4 482 773 3 840 088 3 840 088 100 -642 685 14.34 
Sociālā aizsardzība 459 415 499 264 1 131 438 1 131 438 100 632 174 55.87 
Kopā 7 763 812 8 281 810 9 228 381 9 228 381  946 571 11.43 
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Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Amatas novada iedzīvotāju 2020. gadā bija 1 856 euro, kas ir par 
213 euro vairāk nekā 2019. gadā, kad kopējie budžeta izdevumi uz vienu Amatas novada iedzīvotāju 
bija 1 643 euro. 

Amatas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām 
kategorijām 

2020. gadā un turpmāk Amatas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un 
investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūru, tādējādi 
ceļot dzīves vides kvalitāti novadā. Neskatoties uz ierobežoto  finansējumu, pašvaldība, plānojot 
budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un 
izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
2.5.3. Informācija par COVID-19 ietekmi uz budžeta izpildi 

2.5.3.1. Pārskata gadā COVID-19 pandēmijas ietekmē ieņēmumi: 
• 1 527 euro apmērā samazinājušies maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 

telpu nomu biedrībām un pašnodarbinātām personām ārkārtējās situācijas laikā; 
• 4 536 euro apmērā palielinājušies transferti no valsts budžeta krīzes pabalstam SPSP 

likuma pārejas noteikumu 37.panta 39.punktam; 
 

2.5.3.2. Pārskata gadā COVID-19 pandēmijas ietekmē izdevumi: 
• 21 389 euro apmērā palielinājušās atlīdzības izmaksas vienreizēja finansiāla atbalsta 

– piemaksas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajam 
personālam, nodrošinot mācību procesu Covid-19 infekcijas izplatības laikā; 

• 5 823 euro apmērā palielinājušās pakalpojuma izmaksas telpu aprīkošanai pandēmijas 
izplatības ierobežošanai, un transporta pakalpojumiem trūcīgo un maznodrošināto 
iedzīvotāju transportēšanai Covid-19 infekcijas testu veikšanai; 

• 12 199 euro apmērā palielinājušās krājumu izmaksas individuālo aizsardzības 
līdzekļu iegādeiCovid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 

• 6 872 euro apmērā palielinājušās sociālo pabalstu izmaksai krīzes situācijā; 

553790

48948

567734

7239
1223452

24757

822606 4055871

459415

577038

169574

483283

2469

1216233

21257

829919

4482773

499264

581429

158678

1693273

11197

1211792
10122

590364

3840088

1131438

Vispārējie
vadības
dienesti

Sabiedriskā
kārtība un

drošiba

Ekonomiskā
darbība

Vides
aizsardzība

Teritoriju
un mājokļu
apsaimniek

ošana

Veselība
Atpūta

kultūra un
reliģija

Izglītība Sociālāpalīd
zība

2020 581429 158678 1693273 11197 1211792 10122 590364 3840088 1131438
2019 577038 169574 483283 2469 1216233 21257 829919 4482773 499264
2018 553790 48948 567734 7239 1223452 24757 822606 4055871 459415

2020 2019 2018
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• 13 077 euro apmērā palielinājušās izmaksas pašvaldības sociālās palīdzības – pārtikas 
paku iegādei un izveidošanai covid-19 ārkārtējās situācijas laikā.  

 
2.6. PĀRSKATS PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRASĪBĀM UN SAISTĪBĀM 

   (euro) 

Nr. Posteņa  nosaukums Pārskata 
perioda beigās 

Pārskata 
perioda sākumā 

1.  PRASĪBAS kopā, t.sk.: 346224 313335 
1.1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 159032 144144 

1.2. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem 
pasākumiem 9011 0 

1.3.  Prasības par nodokļiem 131996 124149 
1.4.  Uzkrātie ieņēmumi 71 6168 
1.5. Pārmaksātie nodokļi 20204 121 
1.6. Prasības pret personālu 215 1904 
1.7. Pārējās prasības 25137 36849 
2.  SAISTĪBAS kopā, t.sk.: 3769616 3389430 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, t.sk.: 2453967 2226471 
2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 2444337 2226056 

2.1.2. Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 0 415 

2.1.3. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansa maksājumi 9630 0 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, t.sk.: 1315649 1162959 

2.2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 578161 513619 

2.2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 22729 48949 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 222465 217016 
2.2.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 17 420 

2.2.7. Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem 
maksājumiem 7460 31226 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 515 546 
2.2.9. Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa 

maksājumi un transferti 484302 351183 

 
 
2.7. PĀRSKATS PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAŅEMTAJIEM 
AIZDEVUMIEM UZ 31.12.2020. 
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Valsts 
kase 

P-259/2006 Nītaures 
pagasta atkritumu 
izgāztuves " Sārtēni" 
rekultivācija 

02.11.2006 20.03.2026 EUR 22 937 5850 0 -936 4914 

Valsts 
kase 

P-66/2007 Atkritumu 
izgāztuves "Konrādi" 
rekultivācija 

11.04.2007 20.02.2027 EUR 526 463 81606 0 -11256 70350 

Valsts 
kase 

PE-13/2009 (P-
261/2007) Izglītības 
iestāžu modernizācija 
un energoefektivitātes 
paaugstināšana 

27.10.2009 20.07.2027 EUR 265 849 112304 0 -14980 97324 

Valsts 
kase 

PE-8/2009 (P-
224/2008) Ģikšu un 
Līvu apdzīvoto vietu 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūve  

27.10.2009 20.06.2028 EUR 470 667 180268 0 -21208 159060 
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Valsts 
kase 

PE-9/2009 (P-
229/2008) Nītaures 
pagasta ēkas jumta 
nomaiņa 

27.10.2009 20.06.2028 EUR 60 529 27442 0 -3228 24214 

Valsts 
kase 

PE-14/2009 (P-
306/2008) Zaubes 
pagasta skolas ēkas 
katlumājas un 
siltummezglu 
rekonstrukcijai 

06.11.2009 20.08.2028 EUR 260 028 119767 0 -13684 106083 

Valsts 
kase 

P-16/2010 ELFLA pr. 
Nītaures pagasta saieta 
nama vienkāršotā 
rekonstrukcija 

12.02.2010 20.12.2020 EUR 151 005 16340 0 -16340 0 

Valsts 
kase 

P-354/2010 ELFLA 
pr.Nītaures pagasta 
publiskās teritorijas 
labiekārtošana 

20.09.2010 20.08.2020 EUR 38 389 2853 0 -2853 0 

Valsts 
kase 

P-480/2010 ELFLA 
pr.AN Zaubes 
pag.autoceļa Liepas 
skola-Kalmes 
rekonstrukcija 

03.11.2010 20.10.2020 EUR 80 860 6228 0 -6228 0 

Valsts 
kase 

P-481/2010 ELFLA 
pr.AN Zaubes ciema 
Lakstīgalu ielas 
rekonstrukcija 

03.11.2010 20.10.2020 EUR 90 004 6920 0 -6920 0 

Valsts 
kase 

P-100/2011 ELFLA 
pr.ANP autoceļa Nr.96 
Ērgļu ceļš-Ruki 
rekonstrukcija 

09.05.2011 20.04.2021 EUR 154 911 20386 0 -16306 4080 

Valsts 
kase 

P101/2011 ERAF 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Nītaures 
ciemā 

09.05.2011 20.04.2021 EUR 329 288 18384 0 -14741 3643 

Valsts 
kase 

P-191/2011 ELFLA 
Rotaļu un atpūtas 
lauk.izbūve Ieriķu, 
Skujenes, Ģikšu, 
Zaubes ciemos 

21.06.2011 20.06.2021 EUR 45 402 6947 0 -4661 2286 

Valsts 
kase 

P-192/2011 ELFLA 
Ģikšu ciemata saieta 
nama rekonstrukcija 

21.06.2011 20.06.2021 EUR 332 576 52510 0 -35008 17502 

Valsts 
kase 

P-408/2011 ERAF 
Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Ģikšu ciemā 

21.10.2011 20.09.2021 EUR  189 426 34867 0 -19943 14924 

Valsts 
kase 

P-409/2011 ERAF 
Satiksmes drošības 
uzlabojumi Ieriķu 
ciemā 

21.10.2011 20.09.2021 EUR 105 616 18476 0 -10558 7918 

Valsts 
kase 

P-417/2011 ERAF 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Līvu ciemā 

03.11.2011 20.09.2021 EUR 186 099 29472 0 -16841 12631 

Valsts 
kase 

P-121/2012 ELFLA 
Amatas novada 
Zaubes ciema saieta 
nama rekonstrukcija 

04.06.2012 20.05.2022 EUR 238 391 61126 0 -24451 36676 

Valsts 
kase 

P-336/2012 ELFLA 
AN autoceļa Pētera 
iela-Meijermuiža-Vāļi 
3km ceļa seguma 
maiņa posmā no 
Pētera ielas līdz Cēsu 
pilsētas robežai 

04.09.2012 20.08.2022 EUR 193 405 53151 0 -19345 33806 
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Valsts 
kase 

P-54/2013 ELFLA 
Drabešu muižas 
dzīvojamās ēkas 
rekonstrukcija par 
sabiedrisko un 
amatniecības centru 

27.03.2013 20.03.2023 EUR 171 314 58618 0 -18036 40582 

Valsts 
kase 

P-355/2014 Amatas 
novada mūzikas un 
mākslas skolas 
vienkāršotā renovācija 
Ieriķu ciemā 

20.08.2014 20.08.2024 EUR 144 110 70224 0 -14784 55440 

Valsts 
kase 

P-468/2014 KPFI 
Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisijas 
samazināšanai Amatas 
pamatskolā 

17.09.2014 20.09.2021 EUR 151 755 29981 0 -17132 12849 

Valsts 
kase 

P-531/2014 ERAF 
Amatas novada 
Skujenes ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība 

14.10.2014 20.10.2024 EUR 175 321 93380 0 -18676 74704 

Valsts 
kase 

P-532/2014 Jaunu 
granulu apkures katlu 
iegāde un uzstādīšana, 
katlu mājas 
rekonstrukcija un 
apkures sistēmas 
renovācija Amatas 
novada Drabešu 
internātpamatskolā 

14.10.2014 20.10.2026 EUR 200 000 116676 0 -16688 100008 

Valsts 
kase 

P-15/2015 KPFI 
Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai 
Zaubes pamatskolā 

27.01.2015 20.01.2022 EUR 188 423 39006 0 -17336 21670 

Valsts 
kase 

P-76/2015 ERAF 
Amatas novada Ieriķu 
ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība 

18.03.2015 20.03.2025 EUR 373 122 189168 0 -36032 153136 

Valsts 
kase 

P-204/2015 Amatas 
pamatskolas 
vienkāršota 
atjaunošana, veicot 
funkcionālus 
uzlabojumus 

16.06.2015 20.06.2025 EUR 242 800 136972 0 -24904 112068 

Valsts 
kase 

P-180/2017 Amatas 
novada Drabešu 
internātpamatskolas 
ēku pārbūve un 
teritorijas 
labiekārtošana 

10.05.2017 20.05.2029 EUR 244 982 198094 0 -20852 177242 

Valsts 
kase 

P-63/2018 Telpu 
grupas vienkāršotā 
atjaunošana Amatas 
novada Drabešu 
Jaunajā pamatskolā 

07.03.2018 20.02.2030 EUR 243 930 212790 0 -20760 192030 

Valsts 
kase 

P-125/2019 ERAF 
Energoefektivitātes 
paaugstināšana ANP 
ēkā – Drabešu 
sākumskolā (Drabešu 
Jaunajā pamatskolā) 

05.06.2019 20.05.2034 EUR 466 064 466064 0 -32120 433944 
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Valsts 
kase 

P-126/2019 ERAF 
Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un 
laika lokos 

05.06.2019 20.05.2029 EUR 272 080 272 080 0 -15108 256972 

Valsts 
kase 

P-73/2020 ELFLA 
Pašvaldības grants ceļa 
Ķēči-Siši pārbūve 

25.03.2020 20.03.2025 EUR 348 500 0 348500 0 348500 

Valsts 
kase 

P-116/2020 ERAF 
Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē 

17.04.2020 20.03.2030 EUR 325 722 0 325722 0 325722 

Valsts 
kase 

P-418/2020 IP 
Satiksmes drošības 
uzlabošana Līvu 
ciemā, Drabešu 
pagastā, Amatas 
novadā 

28.10.2020 20.10.2027 EUR 298 970 0 119588 0 119588 

Kopā x x x EUR 7 588 938 2 737 951 793810 -511895 3019866 

 
 
 
 
2.8. AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS PAR SAŅEMTAJIEM 
AIZŅĒMUMIEM UN IZSNIEGTAJIEM GALVOJUMIEM UZ 31.12.2020. 
 
 

Mērķis 

Saistību apmērs 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Turpmā
ka- 
jos 

gados 

Pavisam 
kopā: 

Aizņēmumi          
P-100/2011 ELFLA 
pr.ANP autoceļa 
Nr.96 Ērgļu ceļš-Ruki 
rekonstrukcija 

4080 0 0 0 0 0 0 0 4080 

P-101/2011 ERAF 
pr.Ūdenssaimniecības 
attītība Nītaures 
ciemā 

3643 0 0 0 0 0 0 0 3643 

P-121/2012 ELFLA 
Amatas novada 
Zaubes ciemata saieta 
nama rekonstrukcija 

24451 12225 0 0 0 0 0 0 36676 

P-191/2011 ELFLA 
Rotaļu un atpūtas 
lauk.izbūve Ieriķu, 
Skujenes, Ģikšu, 
Zaubes ciemos 

2286 0 0 0 0 0 0 0 2286 

P-192/2011 ELFLA 
Ģikšu ciemata saieta 
nama rekonstrukcija 

17503 0 0 0 0 0 0 0 17503 

P-336/2012 ELFLA 
AN autoceļa Pētera 
iela-Meijermuiža-
Vāļi 3km ceļa 
seguma maiņa, posmā 
no Pētera ielas līdz 
Cēsu pilsētas robežai 
 

19345 14462 0 0 0 0 0 0 33807 
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Mērķis 

Saistību apmērs 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Turpmā
ka- 
jos 

gados 

Pavisam 
kopā: 

P-408/2011 ERAF 
Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība Ģikšu ciemā 

14924 0 0 0 0 0 0 0 14924 

P-409/2011 ERAF 
Satiksmes drošības 
uzlabojumi Ieriķu 
ciemā 

7917 0 0 0 0 0 0 0 7917 

P-417/2011 ERAF 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Līvu ciemā 

12631 0 0 0 0 0 0 0 12631 

P-54/2013 ELFLA 
Drabešu muižas 
dzīvojamās ēkas 
rekonstrukcija par 
sabiedrisko un 
amatniecības centru 

18036 18036 4511 0 0 0 0 0 40583 

P-66/2007 Atkritumu 
izgāztuves "Konrādi" 
rekultivācija 

11256 11256 11256 11256 11256 11256 2814 0 70350 

P-125/2019 ERAF 
Energoefektivitātes 
paaugstināšana ANP 
ēkā - Drabešu 
sākumskolā (Drabešu 
Jaunajā pamatskolā) 

32144 32144 32144 32144 32144 32144 32144 208936 433914 

P-126/2019 ERAF 
Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un 
laika lokos 

30232 30232 30232 30232 30232 30232 30232 45348 256972 

P-15/2015 KPFI 
Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju 
samazināšanai 
Zaubes pamatskolā 

17336 4334 0 0 0 0 0 0 21670 

P-468/2014 KPFI 
Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisijas 
samazināšanai 
Amatas pamatskolā 

12849 0 0 0 0 0 0 0 12849 

P-531/2014 ERAF 
Amatas novada 
Skujenes ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība 

18676 18676 18676 18676 0 0 0 0 74704 

P-76/2015 ERAF 
Amatas novada Ieriķu 
ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība 

36032 36032 36032 36032 9008 0 0 0 153136 

P-259/2006 Nītaures 
pagasta atkritumu 
izgāztuves "Sārtēni' 
rekultivācija  

936 936 936 936 936 234 0 0 4914 

PE-13/2009 (P-
261/2007) Izglītības 
iestāžu modernizācija 
un energoefektivitātes 
paaugstināšana 
 

14980 14980 14980 14980 14980 14980 7444 0 97324 

PE-14/2009 (P-
306/2008) Zaubes 
pagasta skolas ēkas 
katlumājas un 
siltummezglu 
rekonstrukcijai 
 

13684 13684 13684 13684 13684 13684 13684 10295 106083 
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Mērķis 

Saistību apmērs 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Turpmā
ka- 
jos 

gados 

Pavisam 
kopā: 

PE-8/2009 (P-
224/2008) Ģikšu un 
Līvu apdzīvoto vietu 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūve 

21208 21208 21208 21208 21208 21208 21208 10604 159060 

PE-9/2009 (P-
229/2008) Nītaures 
pagasta ēkas jumta 
nomaiņai  

3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 1618 24214 

P-180/2017 Amatas 
novada Drabešu 
internātpamatskolas 
ēku pārbūves un 
teritorijas 
labiekārtošana 

20852 20852 20852 20852 20852 20852 20852 31278 177242 

P-204/2015 Amatas 
pamatskolas 
vienkāršota 
atjaunošana, veicot 
funkcionālus 
uzlabojumus 

24904 24904 24904 24904 12452 0 0 0 112068 

P-355/2014 Amatas 
novada mūzikas un 
mākslas skolas 
vienkāršotā 
renovācija Ieriķu 
ciemā 

14784 14784 14784 11088 0 0 0 0 55440 

P-532/2014 Jaunu 
granulu apkures katlu 
iegāde un 
uzstādīšana, katlu 
mājas rekonstrukcija 
un apkures sistēmas 
renovācija Amatas 
novada Drabešu 
internātpamatskolā 

16668 16668 16668 16668 16668 16668 0 0 100008 

P-63/2018 Telpu 
grupas vienkāršota 
atjaunošana Amatas 
novada Drabešu 
Jaunajā pamatskolā 

20760 20760 20760 20760 20760 20760 20760 46710 192030 

P-116/2020 ERAF 
Pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība 
deinstitucionalizāci-
jas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē 

35275 34994 34713 34432 34152 33871 33590 97032 338059 

P-73/2020 ELFLA 
Pašvaldības grants 
ceļa Ķēči-Siši 
pārbūve 

82668 82397 82257 82051 20515 0 0 0 349888 

P-418/2020 IP 
Satiksmes drošības 
uzlabošana Līvu 
ciemā, Drabešu 
pagastā, Amatas 
novadā 

23674 46569 46463 46356 46249 46142 46036 0 301489 

KOPĀ: 576962 493361 448288 439487 308324 265259 231962 451821 3215464 

           

Saistību apjoms % no 
pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

10.16 8.69 7.90 7.74 5.43 4.67 4.09 x x 
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3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

2020.gadā Amatas novada pašvaldība sabiedrības informēšanu un izglītošanu veic, izmantojot 
pašvaldības mājas lapu www.amatasnovads.lv, ik mēnesi izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu 
„Amatas vēstis” 1800 eksemplāros. Informatīvais izdevums „Amatas vēstis” tika izplatīts visiem 
iedzīvotājiem, 5 pagastu pārvaldēs, pašvaldības iestādēs, veikalos, u.c. Visi informatīvā izdevuma 
„Amatas vēstis” numuri publicēti mājas lapā www.amatasnovads.lv . 

Vienlaicīgi pieaugusi sadarbība ar laikrakstu „Druva”, kas vērtējama pozitīvi, jo dod iespēju 
stāstīt par darba aktualitātēm, izskaidrot ilgtermiņa risināmus jautājumus un problēmas, kā arī ievietot 
laikrakstā sludinājumus un paziņojumus. Pašvaldības mājas lapā tiek publicētas iedzīvotāju aptaujas, 
kurās ieinteresētās personas varēja paust savu viedokli par infrastruktūras sakārtošanas un attīstības 
jautājumiem. 

Visās pašvaldības bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā ka jebkuram interesentam 
ir iespēja aplūkot gan Amatas novada mājas lapu un informatīvo izdevumu „Amatas vēstis”, gan citus 
interneta resursus, kuros pieejama informācija par novadu un pašvaldību. 

Amatas novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās ļauts piedalīties ikvienam no 
iedzīvotājiem vai interesentiem. 

 Lai veicinātu pašvaldības un nevalstisko organizāciju (turpmāk tekstā - NVO)  sadarbību, 
Amatas novada pašvaldība ir NVO „Amatas novada attīstības fonda” dalībniece. Laba sadarbība 
sociālo jautājumu risināšanā izveidojusies ar organizācijas „Glābiet bērnus” Amatas novada grupu, kā 
arī citām pašvaldības NVO organizācijām. Amatas novada pašvaldība ir iekļāvusies Veselību 
veicinošo pašvaldību tīklā. 

 
 

4. NĀKAMĀJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
Pašvaldības budžetā esošie finanšu resursi nepieciešami ne tikai  autonomo funkciju izpildei, 

bet arī dažādu infrastruktūras objektu sakārtošanai un renovācijai. 
Sadarbībā ar valsts Nodarbinātības aģentūru turpinās projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās”. 
Tiks turpināta ERAF projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos” un ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” īstenošana. 

Turpināsies iedzīvotāju iesaistīšana ar tūrisma nozari saistītā uzņēmējdarbībā. 
Tūrisma nozarē veiksmīgi turpināsies attīstība jauniem tūrisma produktiem – „Zaļais dzelzceļš”, 

„Dārza pērles”. 
2021. gadā Amatas novada pašvaldība līdz 1. jūlijam turpinās veikt infrastruktūras objektu 

sakārtošanu, prioritāro pašvaldības ceļu virskārtas atjaunošanas darbus Drabešu pagasta Līvu ciemā, 
Ieriķu ciemā, uz Drabešu pagasta “Rakšiem”, Zaubes pagastā. 

Pašvaldības darba pamatā 2021. gadā ir iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu saglabāšana un 
nepārtrauktības nodrošināšana administratīvi teritoriālās reformas apstākļos. 

Ar COVID-19 saistītie drošības pasākumi būtiski ierobežo kultūras, sporta un tūrisma pasākumu 
organizēšanu, izglītības iestāžu darbību. Sociālās jomas sakārtošana prasa papildu finanšu resursus. 
Ārkārtējā situācija ietekmē ekonomisko attīstību un iedzīvotāju dzīves apstākļus. Pandēmijas ietekmi 
nākamajā gadā nav iespējams noteikt, jo pastāv liela nenoteiktība par tās ilgumu. 

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