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Kas kaitēja nedzīvot`i..
36.vieta starp 119
(teritorijas attīstības
līmeņa indekss, 2014.;
50. /2009)

Upes – Amata un Gauja –
..Vidzemes asinssaite.
Latvijas kaklarota…

Amatciems – 73 mājas, atsevišķs
ciems

Rīga - 60 – 80 km
Teritorija – 2 Rīgas

261 m vjl. – osta pēc 2500 –
3000 gadiem

Vietas identitāte
Uzņēmējdarbības
attīstības centrs

Kopienas, kopienu centri
(aktīvas, daudzpusīgas NVO;
soc.uzņēmējdarbība, mājražošana)

Pakalpojumu centrs
lauksaimniecība, bankomāts,
DUS, krājaizdevu sabiedrība
(etnogrāfiskais kapitālisms/
Ģ.Rungainis)

Sabiedriskais centrs
(vieta mazajai uzņēmējdarbībai,
pašvaldības pakalpojumi, NVO)

Situācijas analīze: Fokuss - Drabešu pagasts
Iedzīvotāji – 2655 (44%; pārējos 3365)
Uzņēmēji – 61% no IIN
Apmeklētāji – Tūrisma koridors (~18 tk)

Darba
devēju (JP)
skaits

Valsts budžetā
iemaksātais
iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

Lielākais DŅ
skaits vienā
uzņēmumā

Drabešu pagasts

72

804637,05

226

308044,23

EKJU SIA

1744

Amatas pagasts

20

264561,58

122

53219,08

KATRĪNKOKS SIA

509

Nītaures pagasts

15

127047,63

61

32713,64

KOKS AN SIA

586

Skujenes pagasts

21

31164,37

21

3123,10

SAIME BJ SIA

556

Zaubes pagasts

22

86209,16

14

43186,73

STRAZDKALNI SIA

556

Lielākā
Iedzīvotāji
nomaksātā IIN Lielākais IIN maksātājs darbaspējas
summa
pagastā
vecumā

Dati – VID informācija par Amatas novadā reģistrēto darba devēju - juridisko personu darba ņēmēju skaitu un vidējo darba algu no
iesniegtajiem darba devēju ziņojumiem, kā arī informācija par Amatas novadā reģistrēto nodokļu maksātāju-juridisko personu valsts
budžetā iemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 2014.gadā

Iedzīvotāji
Piemērotība dzīvošanai (livability*):
Faktors
Veselības un medicīnas aprūpe
Publiskie pakalpojumi un
transports

Patēriņa preču pieejamība
Ekonomiskā vide
Skola uz izglītības pieejamība

Rekreācijas iespējas

Mājokļi
Klimats, Dabas vide

Ieriķu potenciāls
Pieejams Dienas aprūpes centrs
Ūdensvads, kanalizācija, internets, labs transports –
29 maršruti uz/ no Rīgas, vidēji ik pa 30 min,
gandrīz visi pieejami arī brīvdienās; 22 maršruti uz/no Cēsīm
Plus 4 vilcienu maršruti uz/no Rīgas un uz/no Cēsīm
Veikals, degvielas uzpildes stacijas, serviss
Ieriķu tirdziņš piektdienās
Nav bankomāta, bet ir iespēja izņemt skaidru naudu veikalā
Izremontēta Amatas pamatskola ar modernu vidi bērniem un skolotājiem (ekoskola),
pirmskolas izglītības grupiņas, Mākslas un mūzikas skola. Pamatskolā pieaug skolēnu
skaits (2015.gadā +3% salīdzinot ar 2014.gadu).
Ieriķu dabas taka, Cecīļu dabas taka;
Populāra kafejnīca; uz vietas nav pašvaldības kultūras pasākumi, bet kvalitatīvs
piedāvājums ir Cēsīs, kas ir 16km attālumā
Ir iespējas būvēt privātmājas;
Pašreiz nav daudz brīvu dzīvojamo platību
Nav īpaši klimata draudi, vide ir zaļa, daļa no Ieriķiem atrodas Gaujas nacionālajā parkā.

Konsultāciju uzņēmums Mercers, apkopojis faktorus, kas nosaka to, ka vieta ir piemērota dzīvošanai (livability).
Livability is the sum of the factors that add up to a community’s quality of life—including the built and natural environments, economic prosperity,
social stability and equity, educational opportunity, and cultural, entertainment and recreation possibilities.

Uzņēmējdarbība
Ārējās vides faktors

Ieriķu potenciāls

Investīciju objekti

Pieejami objekti investīcijām (zeme, ēkas)

Tehniskā infrastruktūra

Ūdenssaimniecība un kanalizācija
Sakari

Loģistika

A2 transporta koridors
2015.gadā atjaunots segums
16 km no reģionālā attīstības centra (Cēsis)
60 km līdz Rīgas robežai
Dzelzceļš
Uzņēmēji ir tuvāk lēmumpieņēmējiem
One call – that`s all
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts
Atzinība, lielāko nodokļu maksātāju atbalsts = investīciju plānošana

Administratīvais slogs*
(sociālā infrastruktūra)

*Atbilstoši NAP Rīcības virzienam "Izcila uzņēmējdarbības vide"

Apmeklētāji

Transports

• Kopējās satiksmes gada vidējā diennakts
intensitāte 7472 (aut./dnn);
• Kravas transporta gada vidējā diennakts
intensitāte 1345 (aut./dnn);
• Kravas transporta īpatsvars ir 18% (7472/1345);
• A2 autoceļa slodze, salīdzinot 2012., 2013.,
2014.gada datus, pieaug aptuveni par 10% gadā
Valsts autoceļu tīkls, 2014. gada statistika

Tūrisms

• Āraišu arheoloģiskais muzejparks – 18 000
apmeklētāji
• Amatas novada TIC Ieriķos – 2056 (maijs –
augusts)
• Ieriķu dzirnavu taka – 4000 (maijs – augusts)
• Ieriķu dzirnavas (kafejnīca) – 120 dienā jeb 14 400
(maijs – augusts)

Savienotie trauki..

