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Solveiga Ruska,
Kultūras pasākumu organizatore

No 14. līdz 16. jūlijam notika 
4. Pārgaujas novada svētki, kuru 
tēma šogad bija “Novads no cita 
skata punkta”. 

Svētki sākas piektdienas va  karā 
Raiskuma estrādē, kur apmek
lētājiem bija iespēja aplūkot foto
konkursam “Novads no cita skata 
punkta” iesūtītos attēlus, kopskaitā – 
18. Konkursā uzvarēja Reinis Dāvid
sons ar iesūtīto fotoattēlu, kurā 
attēloti trīs makšķernieki ziemā uz 
Riebiņa ezera. Galvenā balva ir lido
jums ar gaisa balonu vienai perso
nai virs Pārgaujas novada, plānotais 
lidojums jāveic līdz augusta beigām. 
Ņemot vērā, ka fotokonkursa uzva
rētājs Reinis Dāvidsons pašlaik atro
das ārpus Latvijas un atgriezīsies 
tikai septembrī, tad viņš vēlējās savu 
balvu atdot kādam bērnam, jaunie
tim, kas par šo braucienu priecāsies 
un no tā gūs neviltotu prieku. Rezul
tātā lidojums aizceļoja pie novada 
jaunietes Samantas Elizabetes, kurai 
šis lidojums sagādās tiešām nevil
totu prieku. Vērtēšanas komisija 
bija lēmusi piešķirt arī veicināšanas 
balvas Edītei Rudzītei un Rebekai 
Šilkinai. 

Vakara gaitā apmeklētājus prie
cēja jauniešu muzikālā apvie nība 
“Grēki”, ar bungu un uguns šovu 
iepriecināja ritma apvienība “Pulsa 
efekts” un ugunsžonglieri “Soul of 
Flames”.

Aizvadīti 4. Pārgaujas novada svētki

Sestdienas rīts sākās ar skrējienu 
“Pretī100”, kas norisinājās kempingā 
“Apaļkalns”. Šogad startēja 128 skrējēji. 
Ar rezultātiem var iepazīties mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Pēc skrējiena svētku aktivitātes tur
pinājās Straupē, kur Mazstraupes pils 
(Straupes pamatskolas) telpās bija 
ap skatāma fotokonkursam ”No vads no 
cita skata punkta” iesū tītie fotoattēli 
un izstāde “Pārgaujas novads TOREIZ 
UN TAGAD”, kura tapa sadarbojoties ar 
novada iedzīvotājiem. 

Turpinājums 3. lpp.

Ar jaunu pieredzi un pozitīvām atmiņām aizvadītas 
37. starptautiskās Hanzas dienas Kampenā
Liene Zilvere,
Projekta HANSA vadītāja asistente

No 15. līdz 18. jūnijam Nīder
landes pilsētā Kampenā notika 
37. starptautiskās Hanzas dienas 
ar moto „Ūdens vieno”. Pārgau
jas novada pašvaldību pārstāvēja 
tūrisma organizatore Rudīte Vasile, 
projekta HANSA asistente Liene Zil
vere. Kultūras programmu Hanzas 
dienās sniedza Straupes pagasta 
jauktais koris, vokālais ansamblis 
“Pārgaujas lakstīgalas” un jauniešu 
deju kolektīva “Idumeja” pārstāvji.

Hanzas pilsētu izstādē  gadatirgū 
bija apskatāmi 100 pilsētu stendi. To 
vidū bija arī mūsu novada prezen
tācijas telts, kas veidota projekta 
HANSA ietvaros un kuras dizainā 
izmantots sauklis, kas piesaistīja 
daudzu apmeklētāju uzmanību 
„Straupe – mazākā Hanzas pilsēta 

pasaulē”. Stendā savus darbus izrā
dīja un aicināja iegādāties Straupes 
lauku labuma tirdziņa amatnieki 
Reinis Lācis un Jānis Balodis (SIA 
“Rebeka”), savukārt Rudīte Vasile un 
Liene Zilvere apmeklētājus aicināja 
izzināt Straupes senās un mūsdienu 
vērtības, dalījās ar informāciju par 
tūrisma iespējām Pār gaujas novadā, 
akcentējot gastro nomisko tūrismu 
saistībā ar RīgasGaujas reģionu 
kā Eiropas Gastronomijas reģionu 
2017.

Paralēli aktīvajai darbībai pre
zentācijas teltī pašvaldības pārstāvji 
piedalījās Hanzas tūrisma seminārā, 
Lībekas pilsētas un Rostokas pilsē
tas pieņemšanas pasākumos, Jau
nās Hanzas savienības dalībnieku 
sapulcē, lai uzzinātu aktuālāko infor
māciju no sadarbības part neriem un 
veicinātu ciešāku sa darbību. 

Turpinājums 5. lpp. Kultūras grupas koncerts Kampenā. Foto: Rudīte Vasile

Svētku gājiena dalībnieki pulcējas gājienam. Foto: Inga Poriete

Svētku gājiens no baznīcas uz estrādi. Foto: Inga Poriete

Izstāde “Pārgaujas novads TOREIZ un TAGAD”. 
Foto: Inga Poriete
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I. Kalniņa,
Pārgaujas novada pašvaldības 
kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī
bas domes sēdē tika izskatīti 23 
jautājumi:

• deputāti noklausījās paš
valdības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 21.06.2017. ār
kārtas domes sēdē pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu un pie
ņēma to zināšanai;

• nolēma izdot  saistošos 
noteikumus Nr. 5 “Par grozīju
miem saistošajos noteikumos 
Nr. 1  “Pārgaujas novada pašval
dības budžets   2017. gadam”;

• nolēma veikt grozījumus 
Pārgaujas novada domes 2017.
gada 26. janvāra lēmumā Nr. 3 
“Par Pārgaujas novada pašval
dības amata vienību saraksta 
aktualizēšanu” (prot. Nr. 1, 4.§), 
ar 01.08.2017. izveidojot jaunu 
amata vienību – projektu vadī
tājs un izslēdza no pašvaldības 
amata vienību saraksta novada 
bāriņtiesas amata vienības;

•  nolēma apstiprināt Pār

Pārgaujas novada 
pašvaldības 20. jūlija 
domes sēdes apskats 

gaujas novada domes iepirkumu 
komisijas nolikumu; 

• nolēma apstiprināt Pār
gaujas novada domes adminis
tratīvās, administratīvo aktu 
apstrīdēšanas un novada domes 
īpašumu komisijas sastāvus; 

• nolēma deleģēt domes 
priekšsēdētaju Hardiju VENTU 
darbam  Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē; 

• nolēma atsavināt Pār
gaujas novada pašvaldībai pie
krītošo nekustamo īpašumu 
„Žagari 1”, Stalbes pagastā  un 
apstiprināja  nosacīto cenu; 

• nolēma veikt grozījumus  
zemes nomas līgumā vairākām 
daļām no nekustamā īpašuma 
„Pilsciems”, Straupes pagastā; 

• nolēma sadalīt nekusta
mos īpašumus Straupes pagastā,  
izveidojot jaunus nekustamos 
īpa šumus un piešķīra tiem  
nosaukumus;

• nolēma likvidēt adreses 
Straupes pagasta nekustamā 
īpašu ma telpu grupām; 

• nolēma mainīt zemes lie
tošanas mērķi  Raiskuma pa gas

Evija Pumpuriņa un Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotājas

Skolā sācies vasaras brīvlaiks, 
bet daļai 7. un 8. klases 
skolēnu vasaras brīvlaiks sākās 
neparasti – sadarbības projektā  
ar vācu jauniešiem. 12. jūnijā 
Stalbes vidusskolā tika sagaidīti 
9 jaunieši no jauniešu centra 
„CLAB” Štānsdorfas pilsētā 
Vācijā un viņu skolotāji Berbela 
un Markuss, lai nedēļu pavadītu 
kopā ar mūsu skolas skolēniem.

Lai piedalītos šajā projektā, 
skolēni rakstīja motivācijas 
vēstuli, kurā katrs izteica savas 
domas, ko vēlas iegūt no šī 
projekta, kāds varētu būt paša 
ieguldījums. Lai tas izdotos, 

skolēniem bija jāizvērtē savas 
stiprās puses. Kā atzina paši 
skolēni, nemaz nebija tik viegli 
izvērtēt sevi.  

Sadarbība ar Štānsdorfas 
jauniešu centru „CLAB” Stal
bes vidusskolai izveidojās 
2015. gada nogalē, kad cen
tra pārstāvji ieradās Stalbē 
iepa zīšanās vizītē. Sadarbība 
turpi nājās 2016. gada vasarā, 
kad septiņi mūsu skolas jau
nieši pieda lījās starptautiskajā 
“Youthrope” jauniešu festivālā 
Štānsdorfā. Šā gada jūnija tikša
nās tēma Stalbē bija „Mana iden
titāte jeb kas es esmu?”. 

Jauniešu kopīgais darbs tika 
organizēts dažādās aktīvās darb
nīcāspieturās.

1. darbnīcāpieturā „Mana 
bērnība” katram jaunietim bija 
līdzi bērnudienu fotogrāfija. 
Fotogrāfijās jaunieši centās 
atpazīt viens otru. Kad tas bija 
izdarīts, katrs pastāstīja par 
savas fotogrāfijas rašanās vēs
turi. Vācu jauniešiem bija ļoti 
interesanti uzzināt, ka mūsu 
bērnudārzos iespējams fotogra
fēties ar dzīvniekiem, ka 1. sep
tembrī mums ir svētku diena, 
savukārt, mūsu jaunieši uzzi
nāja, kāda ir bērnība Vācijā, ka, 
uzsākot skolas gaitas, skolē niem 
dāvina saldumu tūtas, kancele
jas piederumus. 

2. darbnīcāpieturā „Mana 
ta gadne” jaunieši vispirms 
domāja, kas viņus ir veidojis 
par tādiem cilvēkiem, kādi viņi 
ir, un kā to parādīt vizuāli. Ar 
izvēlētajām zīmēm un simbo
liem jaunieši pēc tam apgleznoja 
Tkreklus. Varēja redzēt dažādus 
elementus – mūzikas grupas, 
ģimeni, sporta elkus, savu vārdu. 
Paldies skolotājai S. Jonāsei un 
brīvprātīgajai palīdzei A. Dzenei 
par šīs darbnīcas vadīšanu. 

3. darbnīcāpieturā „Mana 
nā kotne” jaunieši ar dažādiem 
spēļu elementiem izspēlēja, 
kāda varētu būt viņu nākotne.

Jaunieši ne tikai piedalījās 
projekta aktivitātēs, bet arī dzī
voja kopā atpūtas bāzē „Ķecis” 
Ungura ezera krastā. Jaunieši 

Vasaras brīvlaika ieskaņā 
latviešu un vācu jaunieši tiekas 
Stalbē

Kate Medne

Tas viss sākās hobija līmenī, 
apmēram pirms četriem gadiem. 
Pāris draugu un aktīvistu pievie
nojās trenerei Kristīnei Šilkinai 
loka šaušanā treniņos. Vēlme 
šaut un pilnveidot sevi mudi
nāja attīstīties, cītīgi trenēties 
un doties uz sacensībām. Sākot
nēji sacensības tika apmeklētas 
tikai Latvijā, vēlāk, paplašinoties 
kontaktu lokam un pilnveidojo
ties prasmēm, Pārgaujas novada 
šāvēji devās arī uz Baltiju un 
Eiropu, sasniedzot pasaules 
līmeni šaušanā. 

Šis gads nebija izņēmums. 
15. jūnija naktī trīs šāvēji ar 
atbalstītājiem sāka ceļojumu uz 
saulaino Itāliju, lai piedalītos 
Pasaules loka šaušanas čem
pionātā. Gāja kā “pa kalniem 
un lejām”, patiešām – burtiski 
runājot. Šāvējus sajūsmināja un 
pārsteidza Toskānas reģiona 
skaistums, kalni, plašie vīnogu 
lauki un senlaicīgās pilsētas. Par 
pārsteigumiem gādāja arī paši 
čempionāta organizatori, visu 
darot nesteidzīgā un bezrūpīgā 
itāļu manierē, nesatraucoties 

arī par pāris stundu kavēšanos 
vai neizliktu marķējumu šauša
nas trasēs. Tomēr sarežģījumi 
mūsējiem nestājās ceļā. Pēc 
četru dienu saspringtas šauša
nas zem karstās Toskānas sau
les rezultāti mūsu šāvējiem bija 
sekojoši – AMBU grupā 53. vietu 
(85 dalībnieki) ieguva Muntis 
Mednis, AMLB grupā 44. vietu 
ieguva Valdis Gaspersons (158 
dalībnieki).

Lielu pārsteigumu un po 
zi tīvas emocijas Latvijas dele
gācijai sagādāja Viva Medne, 
izcīnot čempiones titulu JFFU 
grupā, pēdējā šaušanas dienā no 
3. vietas paceļoties uz 1. vietu.

Jāņu vakarā nepulcējāmies 
pie ugunskura, bet gan apbalvo
šanas ceremonijā, turot Latvijas 
karogus un rotājoties ar Itālijas 
Jāņu zāļu vainagiem. Neparasti 
Jāņi, ko atcerēsimies vēl ilgi. 

Mums ir ar ko lepoties! Iegul
dītais darbs un treniņi atmaksā
jas. Gandarījums, zelta medaļa, 
jauni draugi un neparasts ceļo
jums, ko atcerēsimies ar smaidu. 
Tomēr jāatzīst, ka viens gan 
mums neiz devās – atvest Itālijas 
sauli dzimtajam novadam! 

Mums ir pasaules 
čempione

 ta nekustamā īpašuma ze mes 
vienībai; 

• nolēma piešķirt zvejas rīku 
licenci zvejai ar tīkliem Rais
kuma ezerā;

• nolēma apstiprināt Pār
gaujas novada bāriņtiesas noli
kumu un bāriņtiesas darbinieku 
ētikas kodeksu;  

• nolēma piešķirt domes 
priekšsēdētājam  Hardijam  Ven
tam ikgadējo atvaļinājumu – 
1  kalendāro nedēļu sākot ar 24. 
jūliju;

• nolēma anulēt personai 
deklarētās dzīvesvietas ziņas; 

• nolēma divas personas 
ievietot ilgstošas sociālās aprū
pes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā.

Nākamā domes sēde notiks 
24. augustā plkst. 15.00, Stalbē, 
komiteju sēdes – 17. augustā 
Stalbē.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu 
var iepazīties Pārgaujas novada 
pašvaldības klientu apkalpoša
nas centrā  Stalbē un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv 

paši bija atbildīgi par brokas
tīm un vakariņām. Tās gatavoja 
dienas dežurantu grupa, kurā 
ietilpa abu valstu jaunieši.  

Līdzās projekta aktivitātēm 
jauniešiem bija iespēja iepazīt 
Pārgaujas novadu, Cēsis un Rīgu, 
kā arī kopā atpūsties. Projekta 
dalībnieki apmeklēja Pārgau
jas novada domi, kur domes 
izpilddirektore M. Dru biņa iepa
zīstināja viesus ar Pārgaujas 
novadu un piemiņai dāvināja 
novada suvenīrus. Sajūsmu jau
niešiem sagādāja pār gājiens uz 
„Vējiņu” pazemes ezeriem. Pal
dies „Vējiņu” saimniecei S. Kru
jelei par atsaucību! Iepazīstot 
Cēsis, jaunieši apmeklēja Livo
nijas pili, izmēģināja viduslaiku 
bērnu spēles, dažas meitenes 
pielaikoja viduslaiku bruņinieku 
bruņas.   

Savus spēkus jaunieši varēja 
pārbaudīt laivu braucienā pa 
Gauju no Ozolkalna kempinga 
līdz Līgatnes pārceltuvei, pēc 
instruktora teiktā apmēram 

13 km, bet droši vien bija 
vairāk, jo laiva ne vienmēr gāja 
taisni. Šeit svarīgs bija kopīgs 
darbs airējot, kas ne vienmēr 
bija viegli. Visvairāk jauniešiem 
patika Ķūķu krāces, kur laivu 
nedaudz pamētāja. 

Nedēļas otrajā pusē devā
mies uz Rīgu, kur jauktās grupās 
notika fotoorientēšanās. Jau
nieši lasīja karti, meklējot dažā
dus apskates objektus – Brīvības 
pieminekli, Rīgas pili, Doma lau
kumu. Katrā no objektiem gru
pai bija jāizpilda kāds uzdevums.

Nedēļa pagāja ātri. Sestdienas 
vakarā notika noslēguma pasā
kums, kurā ar jauniešu veikumu 
iepazinās mūsu skolēnu vecāki. 
Vācu viesi cienāja klātesošos ar 
desiņām, kas uz Stalbi bija atce
ļojušas no Vācijas. Un svētdienas 
rītā jau atvadīšanās, jo vācu jau
niešiem jādodas mājup. Tomēr 
šķiršanās nav uz ilgu laiku: 
rudens brīvlaikā Stalbes vidus
skolas jaunieši dosies uz Štāns
dorfu atbildes vizītē.

Stalbes vidusskolas un Štansdorfas jaunieši kopā ar Pārgaujas novada 
izpilddirektori M. Drubiņu. Foto: Māra Buša

Viva Medne (centrā) izcīnījusi čempiones titulu.
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Turpinājums no 1. lpp.

Izdevās iegūt 93 bildes no agrākiem lai
kiem, kam sekoja objektu un vietu apseko
šana, lai iegūtu bildes no mūsdienām. Pal
dies iedzīvotājiem – Sarmai Zirnei, Modrim 
Auniņam, Zinaidai Šķesterei, Guntai Dāvidso
nei, Jānim Dāvidsonam, Allai Zariņai, Grietai 
Grosbergai, Daigai Hofmanei, Heli Opincānei, 
Dagnijai Polei, Gundaram Seisu mam, Baibai 
Duņēnai, kuri dalī jās ar savu bilžu materiālu.

Abas izstādes – “Novads no cita skata pun
kta” un izstāde “Pārgaujas novads TOREIZ 
UN TAGAD” – būs vēlreiz apskatāmas valsts 
svētku koncertā 17. novembrī Stalbes tautas 
namā.

Sportisku un pat nedaudz ekstrēmu sajūtu 
cienītājus bas ketbola laukumā gaidīja divu 
veidu Orbitroni. Tā bija iespēja bērniem, jau
niešiem un pieaugušajiem izbaudīt mūsdie
nīgu šūpoļu priekus, kā arī pārbaudīt sava 
līdzsvara spējas un sajust kāds varētu būt 
lidojums kosmosā.

Sestdienas pirmajā daļā bija vairāk pado
māts par pašiem mazākajiem, viņiem bija 
iespēja apgleznot sejiņas, vēlāk estrādē bija 
daudz mazu tīģerēnu, pelīšu un zaķīšu. Bēr
niem bija arī iespēja iesaistīties atrakcijās 
ar lieliem ziepju burbuļiem. Vēl mazākajiem 
bija sagatavotas 3 nelielas izrādes no novada 
amatier teātriem. 

Savukārt pieaugušajiem bija iespēja 
Straupes bibliotēkā izzi nāt smaržu pasauli 
un pašiem pagatavot kādu aromātu sev vai 
priekš kāda cita, dalībnieku vidū, galvenokārt, 
bija dāmas, kas vēlējās pagatavot aromātus, 
bet bija atrodami arī daži kungi, kurus ieinte
resēja smaržu pa saule.

Piektdien un sestdien svētku apmeklētā
jiem bija iespēja ko pīgi veidot pirkstu nospie

dumu gleznu, atzīmējot vietu no kurienes 
nāk, kur pašlaik atrodas vai arī kurā vietā 
piedzīvotas labākās atmiņas. Šīs gleznas gala 
versiju būs iespēja apskatīt arī valsts svētku 
koncertā 17. novembrī Stalbē.

Pievakarē visi tika gaidīti uz svētbrīdi 
baznīcā, ko papildināja īss novada koru un 
ansambļu koncerts. Pēc tam visi kopā devās 
svētku gājienā, kurš šogad bija īpaši skanīgs 
un dzirdams lielākā attālumā, jo to pavadīja 
pūtēju orķestris “Cēsis”.

Gājiena dalībniekiem nonā kot estrādē, 
savu apsveikumu novada iedzīvotājiem vel
tīja Pārgaujas novada domes priekš sēdētājs 
Hardijs Vents. Viņš visiem vēlēja skaistus 
svētkus un lūdza uzgavilēt katra pagasta 
iedzīvotājiem, kas apliecināja, ka novada 
svētkos ir plaši pār stāvēti visi pagasti.

Pēc svētku uzrunas iedzī votājus priecēja 
novada deju kolektīvu priekšnesumi, pēc 
dejotāju koncerta uz skatuves kāpa grupa 
“Credo”, vēlāk sekoja balle ar Normundu 
Jakušonoku un TIPA ORĶESTRI. 

Visas dienas garumā apmek lētājiem bija 
iespēja aizpildīt anketas un laimēt lidojumu 
ar gaisa balonu virs Pārgaujas no  vada. Bal
les laikā tika izlozēti laimīgie, kas kopā ar 
Samantu Elizabeti dosies lidojumā virs Pār
gaujas novada. 3 veiksmīgās anketas bija aiz
pildījušas Ginta Vasiļjeva, Madara Liniņa un 
Gunta Galīte.

Pusnaktī visus priecēja svētku salūts, bet 
pēc balles sekoja grupas “Ferrum” koncerts, 
bet rīta gaismu bija iespēja sagaidīt DJ mūzi
kas ritmu pavadījumā.

Pārgaujas novada pašvaldība saka paldies 
visiem svētku apmeklētājiem – gan novada 
iedzīvotājiem, gan viesiem – par kopīgo 
svētku svinēšanu. Paldies atbalstītājiem SIA 
“Cope priekam” un  SIA “Airkargo”!

Aizvadīti 4. Pārgaujas novada svētki

Rasikuma estrādē top pirkstu nospiedumu glezna. Foto: Dace Ruble

Raiskuma estrādē uzstājas muzikālā apvienība “Grēki”. Foto: Dace Ruble

Svētku gājiena dalībnieki pulcējas Straupes estrādē. Foto: Inga Poriete Svētku apmeklētāji vēro novada deju kolektīvu koncertu. Foto: Inga Poriete

Ugunsžongliere no apvienības “Soul of Flames". 
Foto: Laura Vilistere

Amatierteātra “Rozbeķēni” izrāde bērniem. Foto: Inga Poriete

Grupas “Credo” koncerts. Foto: Inga Poriete
Amatierteātris "Sapņojums" iesaista bērnus dažādās 
atrakcijās. Foto: Inga Poriete
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Inese Lunte, 
direktores vietniece mācību 
darbā

 Kā grezns garnējums uz 
mācī bu gada kūkas tikko iz dzie
dāts un izdejots 9. un 12. kla ses 
izlaidums. Paldies par šo skaisto 
mirkli lieliskajiem un atraktīva
jiem absolventiem un viņu vecā
kiem, audzinātājām un visiem 
atbalstītājiem! 

 Kāds tad bijis šis mācību 
gads? Raibs un bagāts. Par mūsu 
skolēnu sasniegumiem olimpi
ādēs un konkursos jau rakstīts 
iepriekš, par citām aktivitātēm 
regulāri var lasīt skolas mājas 
lapā www.stalbe.edu.lv un 
www.facebook.com/stalbesvi
dusskola, tāpēc šoreiz sīkāk par 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā. Savienot mācību darbu 
ar daudzajām ārpusstundu akti
vitātēm ne skolēniem, ne skolo
tājiem nemaz nav viegli, tāpēc 
mēs varam lepoties ar labiem 
rezultātiem –  kopumā 55% sko
lēnu ieguvuši tikai optimālus un 
augstus vērtējumus (6–10 bal
les), bet vidējais vērtējums skolā 
6,9 balles. Šiem ir stabili augoša 
tendence, pat neskatoties uz to, 
ka mūsu skolas skolēnu skaitu 
šogad papildina pusaudžu reha
bilitācijas kolektīva “Saulrīti” 
audzēkņi, kuri, kopumā arī mā 
coties ar pozitīvu izaugsmi, 
tomēr nav sasnieguši tik labus 
rezul tātus, kā tas vidēji ir mūsu 
klasēs.   

 Mācību gada  noslēgumā  par 
teicamām sekmēm un apzinīgu 
attieksmi mācību darbā (vis
maz 8 balles un ļoti labi apgūti 
visi mācību priekšmeti 2.–3.
klasē vai vismaz 7 balles un 
vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 
4.–12. klasē) pateicības saņēma 

Paldies par radošo un interesanto 
mācību gadu Stalbes vidusskolā!

27 sko lēni: Agnese Ādamsone, 
Elizabete Dārziņa, Brendons 
Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa 
(2. kl.); Emīls Dārziņš, Daniels 
Dāvis Grabis, Līga Laudiņa, 
Roberts Mednis, Rolands Rei
ziņš,  Santa Solovjova, Markuss 
Raivo Tauriņš (4. kl.);  Marta 
Kristiāna Antonova, Karlīna Gas
persone, Roberts Gūtmanis, Dai
ris Mocāns, Alise Elīna Petkeviča, 
Veronika Ruska (5. kl.);  Loreta 
Lapsiņa,  Sabīne Strazdiņa, Tīna 
Marija Zaļaiskalna (6. kl.); Emīls 
Dakša (7. kl.);  Paula Dzene 
(8. kl.); Mārtiņš Jēkabs Ausma
nis, Anete Dzene,  Juta Mocāne, 
Toms Kristiāns Robītis (9. kl.);  
Inga Buša (12. kl.).

 Pateicības par labām  sek
mēm mācībās (visos mācību 
priekšmetos iegūtas vismaz 6 
balles un 2.–3. klasē labi apgūti  
visi mācību priekšmeti) saņēma 
34 skolēni: Matīss Krujelis, 
Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, 
Mikus Tauriņš, Kenets Strēlnieks 
(2. kl.); Amēlija Brauna,  Liāna 
Podziņa, Amanda Priedīte, 
Sandis Miks Rainskis, Letīcija 
Rozīte, Samanta Egle (3. kl.); 
Kevins Briedis, Edmunds Eglītis,  
Kristaps Imants Liepiņš, Tomass 
Zaļais (4. kl.); Kristī Ozola, Mārcis 
Rutkovskis, Roberts Šūmanis, 
Mar kuss Vimba, Nikola Zaķe 
(5. kl.); Haralds Mednis, Evita 
Mieriņa, Elva Pužule, Armands 
Ričards Robītis (6. kl.);  Madara 
Dakša (7. kl.);  Evija Gūtmane, 
Edgars Šūmanis (8. kl.); Roberts 
Laudiņš, Santa Jogita Emse 
(9. kl.); Diāna Kļaviņa (12. kl.).

2. semestrī turpinājās arī sko 
las mācību priekšmetu olimpi 
ādes, kas ir iespēja skolē niem 
savas prasmes pielietot netra di
cionālos uzdevumos, kā arī gata
voties starpnovadu olimpiā dēm. 

Skolas latviešu valodas olim
piādes uzvarētāji (sk. S. Frei
berga): 1.v. M. Dakša, 2.v. 
E. Dakša, 3.v. K. V. Ruble, O. Las
manis (7. kl.); 1.v. S. Zariņa, 
2.v. K. Krujelis, 3.v. P. Dzene 
(8. kl.);  1.v. M. J. Ausmanis,  2.v. 
J. Mocāne, 3.v. R. Laudiņš (9. kl.). 

Skolas kombinētās sākum
skolas olimpiādes 2. klasei (sk. 
A. Sarapova) uzvarētāji: 1.v. 
E. Dār ziņa, K. Strēlnieks, 2.v. 
A. Ādam sone, 3.v. K. Kārkliņa. 

Skolas kombinētās sākum
skolas olimpiādes 1. klasei 
(sk. I. Lapsiņa) uzvarētāji: 1.v. 
S.M.Pērkone, 2.v. S. Fjodorova, 
3.v. S.Seikstule. 

Skolas mūzikas olimpiā
des 5.–9. klasei uzvarētāji (sk. 
A. Tomsone):  1.v. E. Pužule, 
A.R. Robītis (6.kl.), 2.v. A. Dzene 
(9.kl.), 3.v. T. M. Zaļaiskalna 
(6.kl.), J. Mocāne (9. kl.), atzinība: 
R. Gūtmanis (5. kl.), S. Strazdiņa 
(6.kl.). 

Skolas angļu valodas olim
piādes uzvarētāji (sk. S. Auziņa): 
1.v. M.Vimba, 2.v. R. Gūtmanis, 
3.v. D. Mocāns, K. Ozola, V. Ruska, 
A. E. Petkeviča, G.Riekstiņš 
(5.kl.), 1.v. T. M. Zaļaiskalna, 
2.v. E. Pužule, A. R. Robītis, 3.v. 
E. Mie riņa (6. kl.), 1.v. E. Šūma
nis, 2.v. K. Krujelis, 3.v. E. Paļ
čevskis (8.kl.), 1.v. M.J Ausma
nis, 2.v. K. Kalniņa, T. K. Robītis, 
3.v. M. A. Mikševičs, J. Mocāne 
(9. kl.).

 Jau otro gadu skolā tiek 
noteikti labākie skolēni atse
višķos mācību priekšmetos, lai 
dotu iespēju būt pamanītiem 
arī tiem skolēniem, kam vienādi 
labi nepadodas visi mācību 
priekšmeti, bet ir talants kādā 
jomā.  Šoreiz tie ir: 

vizuālajā mākslā – M. K Anto
nova, T. M Zaļaiskalna, Evita 

Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotāja

Pirmsjāņu nedēļā man bija 
iespēja piedalīties starptau
tiskajā seminārā „Reengaging 
People with Educational Bar
riers in NonFormal and Formal 
Learning” (Jauniešu ar izglītības 
grūtībām iesaistīšana formālajā 
un neformālajā izglītībā) Līdsā 
Lielbritānijā. 

Semināram bija divi mērķi: 
1) iepazīties ar Jorkšīras pie

redzi un dalīties savā pieredzē 
un 

2) atrast sadarbības partne
rus un veidot nākamo projektu 
uzmetumus Erasmus + ietvaros.  

Pasākumā piedalījās skolotāji  
un jaunatnes darba organizatori 
no 12 ES valstīm un partner
valstīm. Man piedalīšanos pasā

Erasmus + seminārs Līdsā Lielbritānijā

Gūtmane, K. Leitāne;
mājturībā un tehnoloģijās – 

M. K. Antonova, A. E. Petkeviča,  
Evita Gūtmane, S. Strazdiņa, 
A. Dzene (sk. S. Jonāse), 
A. R. Ro bī  tis,  E. Dakša, P. Dzene 
(sk. J. Mičulis);

mūzikā – E. Dārziņš, S. Solov
jova, R. Gūtmanis, A. R. Robītis, 
E. Dakša,  P. Dzene; 

matemātikā – K. Strēlnieks, 
A. Ādamsone, R. Mednis, E. Dār
ziņš, M.K. Antonova, U. Bau
manis, E. Dakša, S. Zariņa,  
R. Laudiņš, M.J. Ausmanis;

datorikā un informātikā – 
S. Solovjova, R. Gūtmanis, E. Pu 
žule, E. Dakša; 

fizikā – P. Dzene, R. Laudiņš;
ķīmijā – E. Gūtmane, R. Lau

diņš, I. Buša; 
veselības mācībā – I. Buša;
sociālajās zinībās – L. Lau

diņa, K. Ozola, K. Neimane, 
M. Dakša, S. Zariņa; 

dabaszinībās – K. Gaspersone, 
S. Strazdiņa; 

ģeogrāfijā – D. Kļaviņš, E. Gūt
mane, T. K. Robītis; 

bioloģijā – E. Dakša,  S. Zariņa, 
R. Laudiņš;

Latvijas un pasaules vēstu rē – 
I. Buša;

Latvijas vēsturē – S. Strazdiņa, 
E. Dakša, P. Dzene;

pasaules vēsturē  D. Kļaviņš, 
J. Mocāne;

kulturoloģijā –  I. Buša; 
latviešu valodā – E. Dārziņa, 

L. Laudiņa, S. Solovjova,  R.Gūt
manis, S. Strazdiņa,  E. Dakša, 
S. Zariņa;

literatūrā – T. M. Zaļaiskalna, 
E. Gūtmane,  P. Dzene, S. J. Emse; 

angļu valodā – A. Ādamsone, 
A. Brauna, J. Antonovs,  M. Vimba, 
T. M. Zaļaiskalna, M. J. Ausmanis. 

Jaunums šogad bija titula 
“Gada sportists/e” izcīņa, visa 

mācību gada garumā krājot 
punktus par dažādām sporta 
aktivitātēm. Šoreiz titulu savās 
vecuma grupās ieguva K. Kār
kliņa un J. Gūtmanis (1.–3. kl.), 
A. E. Petkeviča un R. Gūtma
nis (4.–5. kl.), S. Strazdiņa un 
H. Mednis (6.–7.kl.), S. Zariņa 
un K. Krujelis (8.–9. kl.), 2. un 
3. vietas attiecīgi ieguva E. Dār
ziņa, A. Ādamsone, M. Krujelis, 
A. Gūt manis, M. Rutkovskis, 
K. Ozola, A. A. Penka, E. Eglītis, 
L. Lap si ņa, K. V. Ruble, G. Tumu
lis, U. Bauma nis, Evija Gūt mane, 
J. Mocāne, G. Bērziņš,  M. J. Aus
manis. Pēc skolēnu sa snieg
tajiem rezultātiem tika no teikta 
arī spor  tiskākā klase – šoreiz tās 
ir 2., 5. un 8. klase.   

 Mēs īpaši varam lepoties 
ar skolas 4.–5. klases florbo
listiem, kuri, iegūstot 1. vietu 
starpno vadu skolu sacensībās, 
ieguva tiesības startēt Latvijas 
Skolēnu 70. spartakiādē flor
bolā un ieguva augsto 2. vietu, 
fināla spēlē piekāpjoties vienīgi 
Ķeka vas vidusskolas koman
dai. Komandā spēlēja: R. Šūma
nis, R. Gūtmanis, M. Rutkovskis 
(5. kl.), D. Mocāns, E. Eglītis, 
E. Dārziņš, K. Briedis, R. Mednis, 
R. Reiziņš, T. Zaļais (4. kl.), J. Gūt
manis (3. kl.).                                                 

Arī jūnijā skolā valdīja rosība, 
jo no 12. līdz 17. jūnijam kārtējā 
sadarbības projekta ietvaros 
pie mums viesojās jaunieši 
no Stahnsdorfas Vācijā (sk. 
E. Pumpuriņa, M. Buša, piedalās 
7.–8. kl. skolēni). 

  Noslēgumā gribu teikt lielu 
paldies katram skolotājam un 
skolēnam par ieguldīto darbu, 
kā arī vēcākiem un ikvienam, 
kas tā vai citādi skolu atbalstījis, 
jo tikai kopā mēs esam spēks! 
Jauku vasaru visiem!

kumā atbalstīja un finansēja 
Latvijas Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra.  

Pasākuma sākumā iepazīsti
nājām ar sevi, savu pārstāvošo 
organizāciju. Dalījāmies piere
dzē, kā katrs no mums strādā ar 
jauniešiem gan formālajā, gan 
neformālajā izglītībā un, pro
tams, izteicām savas vēlmes, ko 
mēs gribētu iegūt pēc šī semi
nāra. Šoreiz vairāk uzsvars tika 
likts uz neformālo izglītību.  Tas 
saistīts ar to, ka aizvien vairāk 
ES valstīs ienāk dažādu tautību 
imigrantu jaunieši ar dažādu 
zināšanu līmeni un motivāciju 
apgūt tās un, lai kaut kādā veidā 
viņiem palīdzētu, liels darbs ir 
neformālajai izglītībai – centri, 
pulciņi, ielu nodarbības, dažādi 
projekti.  

Ar formālās izglītības meto

dēm mūs iepazīstināja Līdsas 
universitātes pasniedzēji, kas 
parādīja, kā jēgpilni izmantot 
mācību vielas apguvē jaunās, 
jauniešiem tik ļoti iecienītās 
tehnoloģijas – skārienjūtīgos 
tele fonus un interneta iespējas, 
konkrēti, Google lietotņu  izman
tošanu. 

Līdsā ļoti daudz domā par 
dažādām iespējām iedzīvotāju 
vispusīgai sevis pilnveidošanai, 
īpaši dzīves „pabērniem”. Viena 
no tādām ir Rietumjorkšīras 
„Playhouse”, kur šie cilvēki var 
doties un dažādi izpausties. 
Mums bija iespēja noskatīties 
2 stundu garu teātra izrādi 
„Oda Līdsai”, kurā spēlē 5 
dažādu tautību jaunieši 
vecumā no 15 līdz 17 gadiem 
– latīņamerikāniete, nigērietis, 
arābiete, anglis un mu lats. 

Katrs no viņiem runāja „savā” 
angļu valodā. Viņi visi ir jaunie 
dzejnieki ar lielu vēlēšanos 
no nākt prestižākajā starptau
tiskajā dzejas konkursā Ņujorkā.  
Izrādē ir gan mīlestība, gan 
sāpes, un, lai gan pirms fināla 
notiek traģēdija un viena no 
dzejniecēm aiziet bojā, jaunieši 
atrod sevī spēku un  dodas uz 
Ņujorku. Pirms izrādes mēs 
tikāmies ar centra vadību un viņi 
pastāstīja savu pieredzi.

Viens mērķis bija sasniegts, 
tagad pienāca kārta otrajam. 
Katrs no mums piedāvāja kādā 
no Erasmus+ projekta sadaļām 
savu ideju. Iepazinušies ar pie
dāvājumiem, izvēlējāmies, pro
jektus, kas saista vairākus dalīb
niekus. Mēs kopā ar Slovā kijas, 
Maltas, Dānijas, Rumā nijas, Tur
cijas pārstāvjiem izvēlē jāmies 

Dānijas pārstāves piedāvājumu 
„Friendship School” (Skolu 
draudzība). Esam izveidojuši 
šī projekta „skeletu”, kurš vēl 
būs “jāapaudzē”, lai 2018. gada 
sāku mā varētu iesniegt finansē
juma saņemšanai. Koordinatora 
lomu uzņēmās Rumānijas pār
stāve, un projekts būs kā stra
tēģiskās partnerības projekts 
Erasmus+ KA2.

Trīs kopā pavadītās dienas 
pagāja nemanot, bet ieguvumi 
no šī semināra turpināsies, ne 
tikai kā kopīgs projekts, bet 
izveidojušies kontakti nākotnē 
var pārvērsties par sadarbības 
partneriem. 

http://www.stalbe.edu.lv
http://www.facebook.com/stalbesvidusskola
http://www.facebook.com/stalbesvidusskola
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Turpinājums no 1. lpp.

Tāpat mērķtiecīgi tika izzināti citu 
Hanzas pilsētu tūrisma piedāvājumi, lai 
labāko pieredzi un risinājumus ņemtu kā 
pozitīvo piemēru, ieviešot   turpmākās 
projekta aktivitātes.

Turpretim kultūras grupa iepazina 
Hanzas dienu tirdziņu, Kampenas pil
sētu un gatavojās savai uzstāšanās rei
zei, kas norisinājās 16. jūnijā. Kultūras 
grupa sniedza plašu un skaistu koncertu, 
iepazīstinot apmeklētājus ar tradicionā
lām latviešu tautas dziesmām un dejām. 
Īpaši lielu uzmanību un ovācijas izsauca 
deju kolektīva  “Idumeja” puišu deja. 
Koncerta dienu kultūras grupa aizvadīja 
ģērbusies tautastērpos, tādēļ uzmanība 
no klātesošajiem bija liela, daudzi vēlē
jās iegūt fotogrāfijas, jo novērtēja Latvi
jas tautastērpu skaistumu un unikalitāti.

Latvijas Hanzas pilsētu sten  du 
apmeklēja Latvijas vēstniece Nīderlandē 
Ilze Rūse, atzīstot, ka Latvijas amatnieku 
darinā jumi vienmēr gūst ievērību starp
tautiskās prezentācijās. To apliecināja 
arī nevalstiskās organi zācijas LVkorisNL 

Ar jaunu pieredzi un 
pozitīvām atmiņām aizvadītas 
37. starptautiskās Hanzas dienas Kampenā

sekretāre Vineta Goba, aicinot  Latvijas 
mājražotājus un amatniekus piedalī
ties Latviešu kultūras dienās, kas notiks 
2018. gada februāra beigās Nīderlandes 
pilsētā Roosendaal. Ja kāds novada amat
nieks vēlētos turp doties, lūgums zvanīt 
Rudīte Vasilei (tālr. 29464946), kuras 
rīcībā ir svētku rīkotāju kontakti. 

Ieguvēji Starptautiskajās Hanzas die
nās ir visi – pašvaldības pārstāvji var 
satikties ar HANSA projekta sadarbības 
partneriem un pārrunāt aktuālākos jau
tājumus, pašdarbību kolektīvi var parā
dīt sevi plašākai auditorijai un ciešāk 
saliedēties kā kolektīvs, tirdziņu pār
stāvji nest pasaulē savus darinājumus.

Kultūru grupu priekšnesumi, bru
ņinieku turnīrs, viduslaiku amat nieku 
pilsētiņa un citas ak ti vitātes pulcēja 
daudzus Kam penas iedzīvotājus un vie
sus, pārvēršot salīdzinoši nelielo pilsētu 
starptautiskas publikas pildītā arēnā. 
Kopumā Hanzas dienu pasākumus 
apmeklēja 225 000 cilvēku. 

2018. gadā Starptautiskās Hanzas 
dienas notiks no 21. līdz 24. jūni jam 
Vācijas pilsētā Rostokā.

Amatnieka Reiņa Lāča koka darinājumi. Foto: Rudīte Vasile

“Idumejas” deju studija koncertā Kampenā. Foto: Rudīte Vasile Deju kolektīva “Idumeja” puiši izpilda deju “Cīrulīti, mazputniņi”. 
Foto: Rudīte Vasile

Ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas”. Foto: Rudīte Vasile

Pārgaujas novada jaunā prezentācijas telts Hanzas tirgū. Foto: Rudīe Vasile
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1.2. Pārgaujas novada 
raksturojums

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA
485,3 km2

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
Stalbe

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS
Pārgaujas novads atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), 
aptuveni 80 km attālumā no Rīgas. Pašvaldības adminis
tratīvā teritorija robežojas ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Kri
muldas, Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadiem.

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Novadu veido 3 teritoriālās vienības – Raiskuma pagasts, 
Stalbes pagasts un Straupes pagasts. Lielākās apdzīvotās 
vietas: Straupe, Stalbe, Auciems, Raiskums, Rozula, 
Plācis, Kūdums, Lenči, Daibe un Lielstraupe.

DABAS RESURSI
52% no visas teritorijas aizņem meža zemes, 31% – LIZ, 
7% – purvi, 4% – ūdens objektu zeme. Novadā atrodas 
Gaujas nacionālais parks. Teritorija robežojas ar Gaujas 
un Braslas upēm.

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš 
A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) un 
reģionālais autoceļš P14 Umurga–Cēsis.

IZGLĪTĪBA
Izglītības iestāžu struktūru veido Stalbes vidusskola, 
Stalbes vidusskolas struktūrvienība (bijusī Raiskuma 
pamatskola), Straupes pamatskola un Raiskuma speciālā 
internātpamatskola – rehabilitācijas cents.

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodro
šina Sociālais dienests. Veselības aprūpes pakalpojumi 
pieejami divu ģimenes ārstu prakses vietās Auciemā, 
Plācī, Stalbē. Teritorijā atrodas valsts kapitālsabiedrība – 
SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” un rehabilitācijas 
centrs „Saulrīti”.

KULTŪRA UN SPORTS
Novadā ir 3 bibliotēkas  Raiskumā, Stalbē un Straupē, kā 
arī 4 tautas nami – Auciemā, Rozulā, Stalbē un Straupē. 
Sporta funkcijas deleģētas biedrībai „Sporta klubs „Pār
gauja””. Sporta aktivitātēm pieejamas sporta zāles, trena
žieru zāles, sporta laukumi.

EKONOMIKA
Galvenās uzņēmējdarbības nozares: lauksaimniecība 
(zemkopība, lopkopība, putnkopība, augkopība, graud
kopība, dārzkopība), ražošana (piena pārstrāde, kokap
strāde, rūpnieciskā ražošana), mežsaimniecība, mazum
tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, zivsaimniecība, 

Pārgaujas novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats

1.1. Ziņas par pašvaldību
1. Pašvaldības nosaukums –Pārgaujas novada pašvaldība
2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas Republikas   
 Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto  
 klasifikatoru (ATVK) – 0424701
3.  Pašvaldības juridiskā adrese –  „Iktes”, Stalbe, 
 Stalbes pagasts,Pārgaujas novads, LV4151
4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas – Nr. 90009116276
5 Pārskata periods – 01.01.2016. – 31.12.2016.
6. Pārgaujas novada dome:
 9 deputāti no 01.06.2013:

Hardijs Vents
Juris Leimanis (līdz 30.09.2013)
Monvīds Krastiņš (no 01.10.2013)
Jānis Plūme
Imants Kalniņš
Normunds Ruķis
Nauris Reinhards
Rudīte Vasile
Māris Šķesteris (līdz 22.01.2015)
Juris Baltgalvis (no 19.02.2015)
Alfs Lapsiņš

7. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs –  
 Hardijs Vents (no 01.07.2009)
10. Finanšu nodaļas vadītāja – 
 Līga Medne (no 01.07.2009)
11. Revidents – Sandra Vilcāne, 
 SIA ”Revidents un grāmatvedis”, sertifikāts Nr.30

derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu apsaimniekošana, 
infrastruktūras un autoservisa pakalpojumi, DUS, kā arī 
tūrisms.

NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI
• Muzeji: Ungurmuiža;
• Pilis un muižas: Lielstraupes pils, Mazstraupes pils, 
Raiskuma muiža, Ungurmuiža, Auciema muižas ansamb
lis, Rozbeķu muiža, Rozbeķu pilsdrupas, Stalbes muiža;
• Pilskalni un kalni: Baterijas kalnspilskalns, Ērgļu kalni 
– pilskalns, Kvēpenes pilskalns, Panūtu pilskalns, Ureles 
pilskalns, Vējiņu pilskalns;
• Dzirnavas: Kalna dzirnavas;
• Klintis, ieži un kraujas: Katrīnas iezis, Aņītes iezis, 
Launagiezis, Edernieku klintis, Gūdu klintis (Gaviļu 
iezis, Tālskata klintis), Ķūķu klintis, Sarkanās klintis 
(Raiskuma iezis);
• Koki: Kvēpenes ozols, Kvēpenes dižegle;
• Alas: Vējiņu alas, Ķūķu ala, Patkula ala, Kvēpenes ala, 
Kalēja ala (Vaidavas ala);
• Amatnieku darbnīcas: Akmeņkaļa darbnīca „Diman
tas” (Straupes pagastā), Laukakmens izstrādājumu 
bodīte “Ezeriņi” (Stalbes pagasts), metālkalēja darbnīca 
(Straupes pagasts);
• Dzīvnieku apskate: „Grīvas”, Putnu audzētava, Strausu 
audzētava;
• Ūdenstilpne un ūdensteces: Ungura ezers, Raiskuma 
ezers, Sāruma ezers, Riebiņu ezers, Gauja, Brasla;
• Citi: poligons „Daibe”.

1.3. Sadarbība 
Pārgaujas novada pašvaldība īsteno sadarbību ar 

dažādiem partneriem gan novadā un Vidzemē, gan 
Latvijā un ārvalstīs. Sadarbība tiek īstenota dažādos 
veidos un līmeņos – sadarbības līgumi, kopīgi projekti, 
vienošanās, atbalsta formas, attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto mērķu īstenošana u.c.

Līdz ar Attīstības plānošanas nodaļas izveidošanu 
(2014. gads), kopš 2015. gada lielāka uzmanība vērsta 
pašvaldības sadarbībai ar novada uzņēmējiem, kā 
ietvaros galvenais mērķis ir rast labākus risinājumus 
uzņēmējdarbības vides atbalstam un attīstībai Pārgaujas 
novadā. 2016. gadā organizētas nozaru tikšanās, kā arī 
dalība vietējās un starptautiskās izstādēs, atbalstīta 
dalība starptautiskos pasākumos, kā arī izdots jau 
otrais novada uzņēmējiem veltīts gada kalendārs 
(2015. gadā uzsākta galda kalendāru sērijas izdošana, 
kurā atspoguļoti novada uzņēmēji – 2015. gadā novada 
mājražotāji; 2016. gadā novada radošie uzņēmēji 
un amatnieki; 2017. gadā plānots tūrisma uzņēmēju 
kalendārs, konkrētāk atspoguļojot naktsmītnes un to 
piedāvājumu Pārgaujas novadā). Galda kalendārs veidots 
kā informatīva platforma, kurā ikviens intersents un tā 
lietotājs var uzzināt ko vairāk par novada uzņēmējiem – 
to darbības virzieniem, produkciju vai pakalpojumiem, 
kontaktinformāciju u.c. Šāda kalendāru sērija tiek 
izdota, lai popularizētu dažādus novada uzņēmējus un to 
darbības nozares.

2016. gadā turpināta 2014. gadā uzsāktā sadarbība 
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) Vidzemes nodaļu – 2016. gadā ar pašvaldības 
finansējumu novada uzņēmēji guvuši atbalstu ne tikai 
dalībai izstādēs, bet arī amatnieku un mājražotāju 
tirdziņos. Tāpat 2016. gadā sadarbībā ar LTRK Vidzemes 
nodaļu jau otro reizi organizēts divu dienu apmācību 
cikls novada uzņēmējiem, piedaloties profesionāliem 
lektoriem. Apmācības kopumā apmeklēja vairāk kā 25 
novada uzņēmēji. 2016. gadā tika piedāvāti divi lekciju 
kursi – “Menedžmenta ABC (ko darbinieki sagaida no 
vadītāja)”, lektors Armands Ābelītis un “Jaunu produktu 
vai darbības virzienu izstrādes darbnīca”, lektors Aigars 
Plotkāns. Šādas apmācības plānots piedāvāt novada 
uzņēmējiem arī turpmāk. Pašvaldība pilnībā finansē, 
kā arī sniedz organizatorisko atbalstu šādu apmācību 
norisei, kas novada uzņēmējiem tās ļauj apmeklēt bez 
maksas un tās notiek maksimāli pietuvināti uzņēmēja 
darba vai dzīves vietai. 

Pašvaldība jau 2015. gadā izskatījusi arī citus 
iespējamos modeļus turpmākai sadarbībai ar novada 
uzņēmējiem, kas saistīti ne tikai ar partnerību veidošanu 
Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā, tādēļ mērķtiecīgi 
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strādāts uz pašvaldības aktīvāku dalību starptautisku 
projektu īstenošanā, kas tiešā veidā saistīti arī ar novada 
uzņēmēju iesaisti. 

Turpināts darbs pie 2015.gada beigās apstiprinātā 
un oktobrī uzsāktā starptautiskā projekta – “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), kas tiek 
īstenots Centrālās Baltijas programmas 2014.2020. 
gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu. Projekta īstenošanā papildus projekta 
aktivitātēm noris arī sadarbība ar novada uzņēmējiem, 
kas galvenokārt saistīta ar jaunu tūrisma produktu vai 
pakalpojumu veidošanu. HANSA Projekta vadošais 
partneris ir Gotlandes reģions (Zviedrija); partneri – 
Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības (Igaunija), 
kā arī vairāki partneri no Latvijas: Cēsu Kultūras un 
tūrisma centrs, Kokneses novada pašvaldība, Limbažu 
novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, 
Kuldīgas novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas 
reģions. Projekta ietvaros plānots turpināt iesākto 
Hanzas tūrisma attīstībā, papildus radīt jaunus tūrisma 
pakalpojumus, kā arī popularizēt Straupi kā būtisku 
Hanzas savienības partneri. Projekta laikā novadā tiek 
organizēti arī vairāki ar Hanzas vēsturi saistīti sabiedrību 
izglītojoši pasākumi.

2016. gadā Pārgaujas novada pašvaldība kļuvusi arī 
par sadarbības partneri starptautiskā projektā “Small 
Markets at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). 2014. gadā 
sadarbībā ar Raunas novada pašvaldību Pārgaujas novads 
uzsāka ideju par starptautiska projekta realizāciju kopā 
ar potenciālajiem partneriem no Itālijas, Maltas un 
Polijas. Lai projekta ideju realizētu 2015. gadā Maltas 
pašvaldība uzsāka projekta pieteikuma gatavošanu, 
kuru iesniedza Eiropas Savienības finansējuma apguvei 
programmā “Eiropa pilsoņiem” 2016. gada martā, kas 
pēc izvērtēšanas tika apstiprināts. Projekta vadošais 
partneris – Mellieha pilsēta (Malta), projekta partneri 
no Latvijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas un Vācijas. 
Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no projekta 
partnerpašvaldībām. Projekta īstenošana uzsākta 2016.
gada otrajā pusē ar programmas “Eiropa pilsoņiem” 
līdzfinansējumu 2.2. aktivitātē “Pilsētu tīklošanās” 
(Network of Towns). Projekta īstenošana paredzēta 
līdz 2018. gada vidum. Projekta galvenā mērķgrupa – 
praktizējoši uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; projekta 
mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēri 
uzņēmēju vidū dažādās jomās, dažādās valstīs. 2016.gada 
decembrī norisinājās projekta pirmā partneru delegātu 
tikšanās Maltā, kurā kopumā tika uzņemti astoņdesmit 
partneru delegāti, tostarp seši pārstāvji no Pārgaujas 
novada, no kuriem četri – novada uzņēmēji. 2017. gadā 
plānotas vairākas projekta partneru tikšanās – Latvijā, 
Rumānijā un Itālijā. Arī turpmāk pašvaldība projekta 
īstenošanā plāno nozīmīgi iesaistīt novada uzņēmējus, 
kā arī pārstāvjus, kas saistīti ar jaunatni. 

Tuvākajā nākotnē plānots attīstīt jaunas atbalsta for
mas novada uzņēmējiem, viena no tām – grantu kon
kurss gan jaunajiem, gan jau praktizējošiem uzņēmējiem. 
2016. gadā rasts labākais risinājums, kuru pašvaldība 
varētu adaptēt šādas atbalsta formas ieviešanai sākot ar 
2017. gadu, paredzot konkursā gan sagatavošanās pasā
kumus un apmācības biznesa idejas vai biznesa plāna 
izstrādei, gan iespēju apgūt finansējumu līdz 3 000 EUR 
vienas biznesa idejas atbalstam. Kopējais plānotais kon
kursa budžets 6 000 EUR, paredzot balvu fondu 1.vietai 
3 000 EUR, 2. vietai 2 000 EUR, bet 3.vietai 1 000 EUR.

Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība 
tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu orga
nizēšanā, finansējot tos pilnībā vai daļēji, taču viens no 
būtiskiem atbalsta veidiem NVO ir ikgadējais Pašvaldī
bas projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai 
vai neformāla iedzīvotāju grupa var apgūt pašvaldības 
finansējumu, lai īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 
2016. gadā konkurss tika organizēts ceturto reizi, atbals
tot kopā deviņas idejas (kopā pieteikti 15 projekti). 
2016. gadā tika palielināta finansējuma likme – vienas 
idejas realizācijai nodrošinot līdz 500 EUR, taču sagla
bājot nemainīgu kopējo konkursa budžetu 4 000 EUR 
(iepriekšējos gados vienas idejas realizācijai bija apgūs
tami 400 EUR). 
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Kopš 2015. gada pašvaldība iesaistījusies arī Latvijas 
Pašvaldību savienības apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – 
Latvija”, kas ļauj Pašvaldības projektu konkursā īstenotos 
labākos projektus virzīt tālākai izvērtēšanai gan reģio
nālā (Vidzemes), gan nacionālā (Latvijas) mērogā. 2015.
gadā Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā 
īstenotais projekts “Strītbola laukuma izveide Stalbes 
vidusskolas struktūrvienības teritorijā” (īstenotājs – jau
niešu biedrība “Vari un dari”), tika atzīts par labāko pro
jektu Vidzemē; 2016. gadā neformālās grupas “Rozulas 
aktīvisti” projekts “Par aktīvu atpūtu Rozulā” (āra trena
žieru izveide un uzstādīšana) ieguva trešo vietu Vidzemē. 
Par panākumiem apvienībā projektu īstenotāji saņem 
naudas balvas, ko iespējams izmantot projektu idejas 
turpmākai attīstībai vai kā citādi.

Pārgaujas novada pašvaldība turpina sadarbību ar 
Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas 
un Jelgavas novada pašvaldībām, kā pamatā ir parakstī
tais sadarbības līgums, kas paredz pašvaldību savstarpē
jās pieredzes apmaiņu pārvaldes, kultūras, izglītības, jau
natnes, sporta, sociālajās un citās nozarēs, kā arī dalību 
kopīgos divpusējos un starptautiskajos projektos. 

Tāpat Pārgaujas novada pašvaldība turpina īstenot 
sadarbību  ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadiem, pamatojoties uz 
2010.gada sākumā parakstīto sadarbības līgumu par 
novadu pašvaldību partnerības īstenošanu atsevišķu 
funkciju veikšanai: metodiskās palīdzības nodrošināšana 
pašvaldību izglītības iestādēm; pašvaldību juridisko un 
sadarbības jautājumu risināšana; būvvaldes pakalpojumu 
saņemšanas un starptautisko sakaru attīstīšana. Minēto 
funkciju izpildi īsteno Amatas novada pašvaldība.

2015. gadā, apgūstot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas finansējumu Bilateriālās sadarbības 
ietvaros, augstāk minētajām sadarbības pašvaldībām 
organizēts brauciens uz Norvēģiju, lai tiktos ar sadarbības 
partneru pašvaldībām no Osfoldas reģiona (Aremarkas, 
Markeras, Romskogas, Spidebergas komūnām), un, lai 
pārrunātu kopīgi plānotās aktivitātes turpmākajiem 
četriem gadiem, kā rezultātā 2016. gada 29. martā Latvijā 
tika parakstīts savstarpējs apliecinājums ar Norvēģijas 
partneriem par kopīgu plānoto aktivitāšu īstenošanu līdz 
2019. gada beigām.

2015. gadā pašvaldība pieteikusi dalību vairākās 
apvienībās, kas ļauj īstenot specifiskus mērķus sadarbībā 
ar apvienībās esošajiem biedriem un partneriem. 

2015. gada martā Pārgaujas novada pašvaldība kopīgi 
ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas novada 
pašvaldībām nodibinājušas biedrību “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība”. Biedrības darbības mērķis saistīts ar 
Gaujas un tai piekritīgā upju baseina apsaimniekošanu, 
būtiski palielinot zivju resursus un izveidojot nepie cie
šamo infrastruktūru, lai attīstītu starptautisko makšķe
rēšanas tūrisma industriju. Biedrībā plānots uzņemt arī 
citas pašvaldības, kurām ir aktuāli biedrības darbības 
mērķi. 2016. gadā pašvaldība iesaistījusies biedrības 
organizētajās sanāksmēs un semināros.

2015. gada vasarā pašvaldība apstiprinājusi dalību 
apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”, kas ļauj 
novada biedrību un iedzīvotāju iniciatīvu grupu 
realizētos projektus Pašvaldības projektu konkursā 
virzīt vērtēšanai arī plašāk – gan reģionālā, gan nacionālā 
līmenī, arī 2016. gadā turpināta dalība apvienībā.

2016. gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti 
starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation 
Circle) organizētajos pasākumos (pašvaldība jau vairāku 
gadu garumā ir apvienības biedrs). Apvienība darbojas kā 
sadarbības platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, 
gan dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas 
Baltijas jūras reģionā un Skandināvijā. Dalība apvienībā 
ļauj veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus 
dažādu starptautisku projektu realizācijā, kā arī kopīgi 
pārrunāt ārējā finansējuma piesaistes iespējas.

2016. gadā pašvaldība pieteikusi dalību Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā, lai ciešā sadarbībā ar Sociālo 
dienestu īstenotu dažādas aktivitātes novadā, kas 
saistītas ar veselības attīstības veicināšanu. Aktivitātes 
plānots īstenot līdz 2019. gadam, apgūstot Eiropas 
Savienības finansējumu.

Joprojām, sadarbībā ar Līgatnes novada pašvaldību, 
tiek strādāts pie ieceres būvēt tiltu pār Gauju, kas 
savienotu abus novadus un nodrošinātu autotransporta 
pārvietošanos, taču tas nebūtu paredzēts smagajam 
autotransportam. Paredzēts, ka tilta būvniecība varētu 
tikt īstenota ar Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Satiksmes ministrijas atbalstu.

Pārgaujas novada pašvaldība 2014. gada novem
brī slēgusi līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību par 
dalību projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš

valdību veiktspējas uzlabošana”, kā ietvaros Latvijas 
pašvaldībām ir bijusi iespēja izvērtēt savu darbību un 
rast jaunus risinājumus savas veikstpējas uzlabošanā 
dažādās nozarēs jeb tīklos – mācoties no citu pašvaldību 
pieredzes un veidojot sadarbības tīklus noteiktos jautā
jumos. Pārgaujas novads projektā startēja piltopašvaldī
bas statusā, tīkla “Pašvaldību sabiedriskie pakalpojumi 
un mājokļu politika” apakštīklā “Pašvaldību investīciju 
politika sabiedriskajos pakalpojumos un autoceļu uztu
rēšanā un būvniecībā”. Dalība projektā ir bijusi iespēja 
Pārgaujas novada pašvaldībai ne tikai veidot kontaktus 
ar citām Latvijas pašvaldībām turpmākai sadarbībai, bet 
tā ir arī iespēja popularizēt pašvaldības darbību Latvijas 
mērogā. 2015. gada vasarā tika organizēta projekta dar
bības tīkla sanāksme Pārgaujas novadā ciešā sadarbībā 
ar SIA “ZAAO”, pulcējot novadā pārstāvjus no vairākām 
Latvijas pašvaldībām. Projekts noslēdzās 2016. gada 
aprīlī, taču plānots turpināt projekta ietvaros izveidotās 
sadarbības formas arī turpmāk – caur kopīgiem seminā
riem, apmācībām, tīklošanos u.c.

Tāpat turpināta ilgtermiņa sadarbība tūrisma nozarē 
ar Siguldas, Cēsu, Amatas, Līgatnes un Valmieras pašval
dībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras ietvaros 
tiek izstrādāta un īstenota Gaujas nacionālā parka tūrisma 
attīstības stratēģija, veidoti kopīgi publicitātes pasā
kumi, popularizējot Gaujas nacionālo parku kā vienojošu 
tūrisma galamērķi konkrētajās pašvaldībās. Sadarbības 
ietvaros izveidots Gaujas nacionālā parka tūrisma klas
tera zīmols “Enter Gauja”, iesaistot tūrisma uzņēmējus un 
Vidzemes Augstskolu. Zīmola mērķis ir konkurētspējas 
palielināšana starp tautiskajā tirgū, apmeklētāju uzturē
šanās laika paildzināšana un ilgstpējīga reģiona attīstība. 
2016. gada ietvaros, līdzīgi kā iepriekš, kopā ar klastera 
biedriem apmeklētas vairākas izstādes gan Latvijā, gan 
ārpus tās. 2016. gadā sadarbībā ar klastera “Enter Gauja” 
biedriem izstrādāti vairāki tūrisma maršruti, t.sk., lai
votājiem un riteņbarucējiem, kā arī izdotas vairākas 
tūrisma kartes un tūrisma maršrutiem paredzēti bukleti. 

Pašvaldība 2015. gadā iesaistījusies Vidzemes plāno
šanas reģiona koordinētajā projektā “Via Hanseatica”, 
kas starp vairākām pašvaldībām Latvijā, Igaunijā un 
Krievijā popularizē kopīgi izstrādātu tūrisma maršrutu. 
2016. gadā tika turpināta iesaiste projektā. Sadarbības 
ietvaros 2016. gadā uzstādītas tūrisma informatīvās 
norādes uz pašvaldības nozīmīgāko tūrisma objektu – 
Ungurmuižu.

2016. gadā organizētas arī vairākas tikšanās ar 
novada tūrisma uzņēmējiem, piesaistot arī tos novada 
uzņēmējus, kuru darbība ar tūrismu saistīta pastarpinātā 
veidā – mājražotāji, amatnieki u.c. Šādas tikšanās tiek 
organizētas regulāri – līdz divām reizēm gadā, kas ir arī 
kā iespēja ar tūrisma nozari saistītajiem uzņēmējiem 
iepazīt vienam otru vairāk, kā arī, iepazīt jaunizveidotos 
uzņēmumus novadā, kuri plāno īstenot savu darbību 
tūrisma jomā.

Izveidotas iestrādes darbam ar novada jaunatni, lai 
veicinātu jaunatnes lietu attīstību pašvaldībā, kā arī, lai 
īstenotu veiksmīgāku pašvaldības sadarbību ar novada 
jauniešiem. 2015. gadā pašvaldībā izveidota jauna amata 
vienība – Jaunatnes lietu speciālists apvienojumā ar 
sabiedrisko attiecību speciālistu. Būtisks akcents turp
mākai sadarbībai ar novada jaunanti likts uz kopēju 
projektu realizāciju, piedaloties arī novada jauniešu 
nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. 
2016. gadā ar Eiropas savienības programmas “Eras
mus+:Jaunatne darbībā” atbalstu apstiprināts projekts 
par jaunatnes politikas stratēģiju izstrādi (projekts tiek 
īstenots sadarbībā ar bijušā Cēsu rajona pašvaldībām). 
Projekta īstenošanas termiņš 2018. gada rudens (kopā 
24 mēneši). Projekta ietvaros katra partnerpašvaldība 
izstrādā savu jaunatnes politikas stratēģijas dokumentu, 
sadarbojoties savstarpēji un ar novadu jauniešiem.

2015. gada beigās izstrādāts idejas koncepts par 
jauniešu foruma organizēšanu Pārgaujas novadā, kā 
ietvaros 2016. gada rudenī organizēts pirmais Pārgaujas 
novada jaunatnes miniforums “Pacel ideju!”. Forumu 
apmeklēja vairāk kā 25 novada jaunieši vecumā no 13 
līdz 27 gadiem. Kā pasākuma moderators tika uzaicināts 
Latvijā pazīstamais žurnālists Ansis Bogustovs, kas 
jauniešus ieapazīstināja arī ar vairākām iespējām Eiropas 
Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros gan Latvijā, 
gan ārpus tās. Forumā ar iedvesmas stāstiem piedalījās 
arī vairāki gados jauni novada uzņēmēji. Izklaidējošā 
programma tika nodrošināta sadarbībā ar zinātkāres 
centru “ZINOO” (Cēsis). Jaunatnes miniforumu “Pacel 
ideju!” plānots organizēt katru gadu, piesaistot kā mode
ratorus Latvijā pazīstamas personības un sadarbojoties 
ar novada uzņēmējiem, kā arī nodrošinot regulāru 
informatīvo platformu par dažādām iespējām jauniešiem.

2016. gadā turpināta 2015. gadā uzsāktā sadarbība 
ar Cēsu, Amatas, Siguldas, Kocēnu, Valkas novadiem un 
Valmieras pilsētu, lai kopīgi apgūtu Eiropas Savienības 
finansējumu Kultūras ministrijas Eiropas Savienības 
Eiropas Savienības fondu programmā “Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Tā ietvaros plānots 
izveidot apkures un siltumapgādes sistēmu Ungurmuižā, 
nodrošinot iespēju objektā akreditēt muzeju ar 
vēsturisku ekspozīciju, kā arī nodrošināt Ungurmuižas 
viesiem to apmeklēt visu cauru gadu. Projekta pieteikuma 
iesniegšana plānota 2017. gada otrajā pusē.

2015. gadā sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju Pārgaujas novadā atvērts 
Vienotais valsts un pašvaldības klientu centrs, kas ir 
viens no 66 šāda veida klientu apkalpošanas centriem 
Latvijā, kuri ietilpst mazo novadu pašvaldību grupā 
(89 pašvaldības). Apkalpošanas centrs atvērts Stalbes 
pagasta “Iktēs”, un tas ļauj novada iedzīvotājiem saņemt 
gan pašvaldības, gan dažādu valsts iestāžu pakalpojumus 
vienuviet. Valsts iestādes, kuru pakalpojumus iespējams 
saņemt klientu centrā Stalbē uz 2016. gadu – Valsts 
ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pār
valde, Valsts darba inspekcija, Valsts sociālās apdroši nā
šanas aģentūra un Valsts zemes dienests.

1.4. Pārgaujas novada 
pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums

Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2013.–2035. gadam iekļautais ilgtermiņa attīstības 
redzējums (vīzija):

Pārgaujas novads – ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ 
GAUJAI – ar vienmērīgi pieejamu, mūsdienīgu sociālo un 
tehnisko infrastruktūru, veiksmīgu sadarbību, dinamisku 
izaugsmi un sabalansētu cilvēka un dabas mijiedarbību.

Stratēģijā noteikts, ka Pārgaujas novadam 2035. gadā 
jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā, 
ar to saprotot, ka: pakalpojumiem jābūt viegli sasniedza
miem un kvalitatīviem; tehniskajai infrastruktūrai jābūt 
pilnveidotai un modernai; dabas un cilvēku saimniecis
kās darbības mijiedarbībai jābūt ilgtspējīgai, saglabājot 
novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar ezeriem, 
upēm un nepiesārņoto vidi.

Stratēģijā noteikts arī, ka novadam ilgtermiņā 
jānostiprinās kā aktīvai pašvaldībai ne tikai lokālā telpā 
ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, veiksmīgu 
jaunatnes politiku un daudziem pašdarbības kolektīviem, 
bet arī visā Latvijā, organizējot un popularizējot dažāda 
mēroga pasākumus. Stratēģiski plānots, ka pēc 20 gadiem 
Pārgaujas novads ir izveidojies par laikmetīgu lauku idilli 
ar aktīviem un darbīgiem iedzīvotājiem, ko raksturo 
pozitīva rosība. Tāpat noteiktajā laika termiņā plānots, 
ka novada izglītības iestādes nodrošina konkurētspējīgu 
izglītību, novadā ir attīstīta mūžizglītība un interešu 
izglītība, kā arī novadā ir bagāta kultūras, sporta un 
sabiedriskā dzīve.

2035. gadā novada ekonomisko vidi veido mērķ
tiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki – īpaši attīstīta ir 
lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana 
ar augstu pievienoto vērtību, kā arī tūrisms. Novada 
galvenā cilvēku piesaiste ir balstīta uz teritorijā esošo 
dabas skaistumu un mieru, kā arī to, ka novadā tiek 
sniegts viss nepieciešamais pilnvērtīgai dzīvei.

1.5. Ilgtermiņa 
sasniedzamie mērķi un 
prioritātes

Lai tiktu realizēts Pārgaujas novada pašvaldības ilgter
miņa attīstības redzējums jeb vīzija – Pārgaujas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.2035.gadam 
noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM), kas tiek balstīti uz 
vietējās sabiedrības, dzīves vides un ekonomiskās vides 
attīstību:

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabied-
rība – novada misija ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzla
bošana, un iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība un prio
ritāte. 

Bez novada iedzīvotājiem novada pastāvēšana nav 
iedomājam, tādēļ kā viens no stratēģiskajiem mērķim ir 
izglītota un sabiedriski aktīva novada vietējā sabiedrība. 
Stratēģiskais mērķis nodrošina attīstību novada sociālajā 
plānošanā.

Turpinājums 8. lpp.
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SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves 
vide – lai nodrošinātu novada iedzīvo
tājiem piemērotu un laikmetīgu dzīves 
telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, 
veidot ģimeni, nepieciešama ilgtspējīga 
vides attīstība. Jo sakārtotāka infrastruk
tūra un apkārtējā vide, jo pievilcīgāks 
novads dzīvošanai, tūrismam, ekonomis
kai attīstībai. Stratēģiskias mērķis nodro
šina novada fizisko attīstību.

SM3 Novada attīstību veicinoša 
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, tādējādi veicinot 
kopējo novada labklājības līmeņa 
celšanos. Stratēģiskais mērķis nodrošina 
novada ekonomisko plānošanu.

Ilgtermiņa prioritātes (IP) Pār
gaujas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2013.–2035. gadam noteiktas 
laika posmam līdz 2035. gadam, izvirzot 
priekšplānā aktualitātes, kas cieši 

saistītas ar novada stratēģisko mērķu 
sasniegšanu:

IP1 Formālā, neformālā izglītība 
un tradīcijas (sociālās plānošanas 
ilgtermiņa prioritāte) – novadā pieej
ams daudzveidīgs izglītības piedāvājums 
ikviena vecuma un interešu kopas iedzī
votājiem. Iedzīvotāji ir aktīvi iesaistīju
šies mūžizglītības aktivitātēs, bērni un 
jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību vietē
jās izglītības iestādēs, kā arī aktīvi iesais
tās interešu izglītības aktivitātēs. Novadā 
ir saglabātas līdzšinējās kultūras, sporta 
un mākslas tradīcijas.

IP2 Dabas resursi un ekoloģija 
(fiziskās plānošanas ilgtermiņa 
prioritāte) – novads ir viens no Latvijas 
paraugnovadiem ilgstpējīgā attīstībā un 
dabas vērtību saglabāšanā.

IP3 Tūrisms un ražošana (eko
nomikas ilgtermiņa prioritāte) – 
novada tūrisma piedāvājums ir pievilcīgs 
tūristiem no visas pasaules, uzņēmēj
darbības vidē darbojas konkurētspējīgi 
uzņēmumi un saimniecības, kas nodar
bojas ar ražošanu un augstas pievienotās 
vērtības radīšanu vietējai un valsts taut
saimniecībai.

Lai tiktu īstenoti Pārgaujas novada 
pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi līdz 
2035.gadam (ilgtermiņa stratēģiskie 
mērķi un prioritātes) Pārgaujas novada 
pašvaldības Attīstības programmā 2013.
2019.gadam (pašvaldības vidēja termiņa 
plānošanas dokuments) noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes (VTP):

VTP1 Publiskie pakalpojumi un to 
attīstība (vidēja termiņa prioritāte 
sociālajā plānošanā) – līdz 2019. ga dam 
novadā pieejami daudzveidīgi at bilstošas 
kvalitātes pakalpojumi, kas ir priekš
nosacījums aktīvai, izglītotai un infor

mētai vietējai sabiedrībai.
VTP2 Tehniskā infrastruktūra un pub

liskā ārtelpa (vidēja termiņa teritorijas 
attīstības prioritāte) – līdz 2019.gadam 
novadā ir uzlabota tehniskā infrastruk
tūra un attīstīta publiskā ārtelpa, padarot 
apkārtējo vidi sakoptāku un pievilcīgāku 
gan dzīvošanai, gan atpūtai.

VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaim
niecība (vidēja termiņa ekonomiskās 
vides prioritāte) – līdz 2019. gadam 
novadā pieaug vietējo uzņēmēju skaits 
un novads arvien vairāk nostiprina savas 
pozīcijas lauksaimniecībā.

1. Vispārējais raksturojums
Pamatojoties uz likumu “Par administratīvi teritoriālo 

reformu” 2009.gada 1.jūlijā tika izveidota administratīvā 
teritorija Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir lauku 
teritorijas un apdzīvotu vietu nedalāma administratīvi 
teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes un 
Straupes pagastu teritoriju vienības.

 Novada teritorija robežojas ar Cēsu, Kocēnu, Limbažu, 
Krimuldas, Līgatnes, Amatas un Priekuļu novadiem.

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos 
noteikumus, ekonomisko pamatu un kompetenci 
reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada 
Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 
izlietojumu.

 Pārgaujas novada pašvaldības 2016.gada pārskats 
informē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības eko
nomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu 
informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politi
kas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldī
bas funkciju izpildei.

Pārgaujas novada pašvaldības Dome sastāv no 9 
ievēlētiem deputātiem. 

Pārgaujas novada Domes darbs noritēja trīs komiteju 
un četrās komisiju sēdēs. 2016.gadā notikušas:
• Domes sēdes  13, nav atcelta neviena sēde deputātu 

kvoruma trūkuma dēļ.  Izdoti  14 saistošie noteikumi,  
t.sk.: par budžetu un grozījumu izdarīšanu – 5

• Finanšu komitejas sēdes – 8;
• Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes –12;
• Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja sēdes –10;
• Administratīvās komisijas sēdes 4;
• Īpašumu  komisijas sēdes – 3.
• Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas sēdes 1;
• Iepirkumu komisijas sēdes –79, veiktas 20 iepirkumu 

procedūras, t.sk.  82. panta kārtībā – 15, un 4 atklāti 
konkursi. Izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu 
ir veikti 3 iepirkumi.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organiza
torisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina tās izpildor
gāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir:
• Izpilddirektore;
• Kancelejas nodaļa;
• Finanšu nodaļa;
• Komunālā  saimniecība; 
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Attīstības nodaļa.

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un 
struktūras:
• Stalbes vidusskola;
• Stalbes vidusskolas struktūrvienība;
• Straupes pamatskola;

Pārgaujas novada stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035. gadam
Avots: Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2035. gadam 

2. Vadības ziņojums par 2016. gadu
• Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs;
• Raiskuma, Stalbes un Straupes bibliotēkas;
• Pārgaujas novada bāriņtiesa;
• Sociālais dienests;
• Būvvaldes funkcijas deleģētas apvienotajai Amatas 

novada būvvaldei;
• Izglītības funkciju koordinēšana deleģēta apvie notajai 

Amatas novada skolu valdei.

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2016.
gada pārskatā ir iekļauti: 
• Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu 

finanšu dati  un domes nolikumā reģistrēto pašvaldības  
iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 2016.
gadu; 

• Raiskuma internātpamatskolas rehabilitācijas centra 
2016.gada  pārskats;

• Stalbes vidusskolas 2016.gada pārskats.

Pārgaujas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās 
biedrībās un nodibinājumos: 
• biedrībā „Latvijas Pašvaldību Savienība”; 
• biedrība „Straupes tūrisma biedrība”;
• biedrībā „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””;
• biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”;
• biedrībā „Sporta klubs Pārgauja”;
• biedrība „Vidzemes inovācijas Uzņēmēju centrs”;
• biedrība “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”;
• Vidzemes plānošanas reģions.

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja:
• SIA „Ungurmuiža”;
• SIA „ZAAO”;
• AS „CATA”.

2016. gada 1. janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 
4782 iedzīvotāji, bet 2017. gada 1. janvārī 4068. 
Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 33 
dzimušie, 43 mirušie.

2. Pārskata gada galvenie 
notikumi

Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība 
turpināja darbu saskaņā ar  pieņemtajiem Pārgaujas 
novada attīstības plānošanas dokumentiem –Pārgaujas 
novada  attīstības programmu 2009. – 2019.gadam un 
Pārgaujas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.
2035.gadam,  īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un 
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos 
finanšu resursus. 

2016.gada budžets tika veidots  un sastādīts, lai 
nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu 
likumdošanā noteikto pašvaldības funkciju izpildei, 
ievērojot piesardzības principu, detalizēti izvērtējot 
katras pašvaldības struktūrvienības pamatdarbības 
ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus, saglabājot 
iepriekšējo gadu pieeju investīciju projektu finansēšanā, 

piesaistot ārējo finansējumu un veidojot finanšu 
uzkrājumus pašvaldības budžetā.

2016.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta 
ieņēmumi veidoja 4.49 milj.EUR Budžeta izdevumu 
kopsumma pārskata gadā veidoja 4.4 milj. EUR, kas 
ir novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, 
plānotajiem pasākumiem un investīcijām, nodrošinot 
visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un 
programmas. 

2016.gadā tika turpināts aktīvs darbs, lai sagatavotos 
ES fondu plānošanas perioda 2014. 2020.gadam 
pieejamā finansējuma efektīvai apguvei, īpašu uzmanību 
pievēršot pašvaldībām paredzētajām investīcijām grants 
ceļu atjaunošanai. Finansējumu apgūstamajā aktivitātē: 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” plānots veikt noteiktu pašvaldības ceļu posmu 
pārbūvi vai izbūvi 23 km garumā. 

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā 
bija saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju 
labiekārtošanu, un energoefektivitātes uzlabošanas pro
jektu realizāciju:

• Visā novada teritorijā aktīvi notikusi dažāda veida 
būvniecība, atjaunoti un uzturēti ceļa segumi sezonas 
laikā, veikta Straupes pamatskolas mācīburažošanas 
darbnīcu interešu centra 2. stāva pārbūve, tādejādi 
nodrošinot  trūkstošās vietas pirmskolas izglītojamajiem. 
Atjaunota Stalbes sporta zāles grīdas segums, restaurēts 
Ungurmuižas balkons un terase, uzsākta Unguru kapu 
labiekārtošana

• Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar 
novada uzņēmējiem, aktivitātes galvenais mērķis ir rast 
labākus risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam 
un attīstībai Pārgaujas novadā. 2016.gadā organizētas 
nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās 
izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos, 
kā arī izdots jau otrais novada uzņēmējiem veltīts gada 
kalendārs, ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji 
guvuši atbalstu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī amatnieku 
un mājražotāju tirdziņos. Tāpat 2016. gadā sadarbībā 
ar LTRK Vidzemes nodaļu jau otro reizi organizēts divu 
dienu apmācību cikls novada uzņēmējiem, piedaloties 
profesionāliem lektoriem.

• Turpināts darbs pie oktobrī uzsāktā starptautiskā 
projekta – “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” 
(HANSA), kas tiek īstenots Centrālās Baltijas program
mas 2014.–2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstu. Projekta īstenošanā papildus 
projekta aktivitātēm noris arī sadarbība ar novada uzņē
mējiem, kas galvenokārt saistīta ar jaunu tūrisma pro
duktu vai pakalpojumu veidošanu. Projekta ietvaros plā
nots turpināt iesākto Hanzas tūrisma attīstībā, papildus 
radīt jaunus tūrisma pakalpojumus, kā arī popularizēt 
Straupi kā būtisku Hanzas savienības partneri. Projekta 
laikā novadā tiek organizēti arī vairāki ar Hanzas vēsturi 
saistīti sabiedrību izglītojoši pasākumi.

Turpinājums no 7. lpp.
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• 2016. gadā Pārgaujas novada pašvaldība kļuvusi 
arī par sadarbības partneri starptautiskā projektā “Small 
Markets at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). Projekta galvenā 
mērķgrupa – praktizējoši uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; 
projekta mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses 
piemēri uzņēmēju vidū dažādās jomās, dažādās valstīs.

• Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība 
tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu 
organizēšanā. 2016.gadā pašvaldība jau ceturto reizi 
rīkoja projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai 
vai neformāla iedzīvotāju grupa varēja apgūt pašvaldības 
finansējumu, lai īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 
Konkursa ietvaros atbalstītas deviņas idejas (pieteikti 15 
projekti). Projekta ietvaros tiek sakārtota novada vide un 
uzlabota infrastruktūra.

• Kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un 
Sējas novada pašvaldībām turpinās biedrības “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība” attīstība un darbība. 
Biedrības darbības mērķis saistīts ar Gaujas un tai pie
kritīgā upju baseina apsaimniekošanu, būtiski palielinot 
zivju resursus un izveidojot nepieciešamo infrastruk
tūru, lai attīstītu starptautisko makšķerēšanas tūrisma 
industriju.

• 2016. gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti 
starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation 
Circle) organizētajos pasākumos. Apvienība darbojas kā 
sadarbības platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, 
gan dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas 
Baltijas jūras reģionā un Skandināvijā. Dalība apvienībā 
ļauj veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus 
dažādu starptautisku projektu realizācijā, kā arī kopīgi 
pārrunāt ārējā finansējuma piesaistes iespējas.

• 2016. gadā pašvaldība pieteikusi dalību Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā, lai ciešā sadarbībā ar Sociālo 
dienestu īstenotu dažādas aktivitātes novadā, kas 
saistītas ar veselības attīstības veicināšanu. Aktivitātes 
plānots īstenot līdz 2019. gadam, apgūstot Eiropas 
Savienības finansējumu.

• Turpināta ilgtermiņa sadarbība tūrisma nozarē ar 
Siguldas, Cēsu, Amatas, Līgatnes un Valmieras pašval
dībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras ietva
ros tiek izstrādāta un īstenota Gaujas nacionālā parka 
tūrisma attīstības stratēģija, veidoti kopīgi publicitātes 
pasākumi, popularizējot Gaujas nacionālo parku kā vie
nojošu tūrisma galamērķi konkrētajās pašvaldībās. 

• Vidzemes plānošanas reģiona koordinētajā projektā 
“Via Hanseatica”, kas starp vairākām pašvaldībām Latvijā, 
Igaunijā un Krievijā popularizē kopīgi izstrādātu tūrisma 
maršrutu. 2016.gadā uzstādītas tūrisma informatīvās 
norādes uz pašvaldības nozīmīgāko tūrisma objektu – 
Ungurmuižu.

• 2016. gadā ar Eiropas savienības programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu apstiprināts pro
jekts par jaunatnes politikas stratēģiju izstrādi. Projekta 
īstenošanas termiņš 2018.gada rudens. Projekta ietvaros 
pašvaldība izstrādās savu jaunatnes politikas stratēģijas 
dokumentu, sadarbojoties savstarpēji ar citām pašvaldī
bām un ar novadu jauniešiem. Projekta ietvaros 2016.
gada rudenī organizēts pirmais Pārgaujas novada jau
natnes miniforums “Pacel ideju!”. 

3. Būtiskās pārmaiņas 
iestādes darbībā un to 
ietekme uz finanšu 
rezultātiem

Pārgaujas novada pašvaldības 2016. gada budžetu 
raksturo šādas galvenās prioritātes: finansējuma nodro
šināšana infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, neat
liekamajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai 
sabiedrības daļai un kvalitatīvas izglītības sistēmas uztu
rēšanai. 

Budžeta ieņēmumu izpilde pret plānu bija nodroši
nāta 103.10 % apmērā un izdevumu izpilde pret plānoto  
par 89.47%. Budžets tika plānots ar piesardzības prin
cipu, tāpēc budžeta plāns nebija balstīts uz nereāliem 
ieņēmumiem, kuru būtība varētu tik apšaubīta un kuru 
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības 
funkciju izpilde.

Budžeta izpildi 2016. gadā būtiski ietekmēja likuma 
grozījumi par pedagogu algu samaksu un šim mērķim 
piešķirtie valsts transfertu maksājumi.  Saskaņā ar likuma 
grozījumiem, pašvaldība nodrošināja visu  pedagogu 
darba algu samaksas finansējumu 680 EUR par likmi, 
nosedzot trūkstošo finansējumu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus paš
valdības attīstības projektu finansēšanai, pārskata gadā 
īpaša uzmanība tika veltīta finanšu resursu piesaistei 
turpinot sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratē
ģiju. Pārskatā gadā infrastruktūras attīstības nodroši
nāšanai  ņemts kredīts Valsts kasē 115659 EUR apmērā, 
veikta kredītsaistību atmaksas 54415 EUR. Pašvaldības 
saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 
2.55% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, 
ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai pie
saistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu 
un neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai.

4. Paredzamos notikumus, 
kas varētu būtiski ietekmēt 
iestādes darbību nākotnē

Novada deklarēto iedzīvotāju skaitu negatīvi ietekmē 
atsevišķu pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumu par 
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, kuros paredzētas 
atlaides, ja nekustamā īpašumā ir deklarēta persona. 
Minēto notikumu rezultātā gada beigās deklarēto  
iedzīvotāju  skaits strauji samazinājies. Izmaiņas atstās 
negatīvu  rezultātu uz pašvaldības budžetu nākotnē.

5. Informācija par 
būtiskiem riskiem un 
neskaidriem apstākļiem, ar 
kuriem iestāde saskaras

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un 
infra struktūras attīstībā Pārgaujas novada pašvaldībā ir 
budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesais
tei.

Pašvaldība nodrošina un finansē kvalitatīvas izglītī
bas ieguves iespējas pašvaldības teritorijā, bet sakarā 
ar skolēnu trūkumu vidusskolā, būs jāpieņem lēmumi 
par  vidusskolas reorganizāciju. Lēmums par izglītības 
iestāžu tīkla optimizāciju būs saistīts un pamatots arī ar 
valsts nostāju un izvirzītajiem kritērijiem jautājumā par 
skolu tīklu optimizāciju. 

Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā 
finansēšanas kārtība, valsts budžeta  transfertu lielums. 

Līdz ar nepietiekamo Valsts autoceļu fonda finansē
jumu nav iespējams pietiekoši nodrošināt pašvaldības 
ielu un ceļu segumu atjaunošanu, kā rezultātā paslikti
nās ceļu stāvoklis. 

Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī tādam finanšu 
riskam kā iedzīvotāju parādi pašvaldībai par sniegtajiem 
pakalpojumiem.

6. Attīstības pasākumi
Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Pārgaujas 

novada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības 
virzieniem, 2017.gadā un turpmākajos gados budžetā 
svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības 
nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai: soci
ālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības 
daļai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošinā
šanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzla
bošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglī
tības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai 
un uzturēšanai,  kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruk
tūru, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām. Inves
tīcijām infrastruktūrā  paredzēts strādāt pie Eiropas 
Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas.

 Domes priekšsēdētājs  Hardijs Vents

3.Finanšu resursi un iestādes darbības 
rezultāti
3.1. Pārgaujas novada domes lēmums  par gada pārskata 
apstiprināšanu

Turpinājums 10. lpp.
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3.2.Neatkarīgu revidentu ziņojums
(ievietots kopēts dokuments)
Neatkarīgu revidentu ziņojums 
Rīgā 
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 
Nr. 252 

Pārgaujas novada pašvaldībai 
 Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 
Esam veikuši Pārgaujas novada pašvaldības („Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā 

ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 
• 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stā

vokli – veidlapa Nr.1 «Bilance»,  
• 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultā

tiem – veidlapa Nr.43,  
• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. 

gadu – veidlapa Nr.41, 
• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa 

Nr.2NP, 
• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavo
šanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsoli
dētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu 
finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības 
radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. 
gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un kon
solidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR 
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata saga
tavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) 

mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem (turpmāk SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk 
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata 
revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ēti
kas standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP 
kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasī
bām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas 
Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā 
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 
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības 

ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā 

ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, 
izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR 
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 informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām 
revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni 
par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 
neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā 
nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt 

viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013. gada 
15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revī zijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu 

pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 
• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldības un 
tās vidi,  mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas 
neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto 
finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu 
un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par 
tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir 
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ 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 vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, 
vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības 
konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats 

kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ 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 SRS, vienmēr tiks atklāta 
būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, 
un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 
konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt 
krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 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 neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas 
kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu 
vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu 
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību 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 finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas 
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Pašvaldības savu darbību var pārtraukt; 

izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot 
atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats 
patiesi atspoguļo pārskata 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. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita 
starpā, sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem 
revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus 
mēs identificējam revīzijas laikā. 

 SIA  „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 
atbildīgā zvērināta revidente Sandra Vilcāne 

Sertifikāts Nr.30 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

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

Pārgaujas novada  pašvaldības konsolidētā bilance uz 31.12.2016

Konta Nr.
Posteņa  nosaukums Piezī

mes Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumāAKTĪVS

A B C 1 2
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 8,108,640 8,184,982

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 24,128 27,253

1110 Attīstības pasākumi un program
mas 1.1.1. 22,304 25,735

1120 Licences, koncesijas un patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 1,824 1,518

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 7,874,209 7,946,402
1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 6,885,742 7,007,753
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 1,640 2,902
1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 728,714 744,806

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 163,674 82,679

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 93,665 102,996

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdze
kļiem 1.2.8. 774 5,266

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 210,303 211,327

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabie
drību kapitālā 1.3.1. 0 1,024

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldī
jumi 1.3.5. 210,303 210,303

3.3. Pārgaujas novada pašvaldības 
konsolidētā bilance

Turpinājums no 9. lpp.
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2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 1,196,647 960,348
2100 Krājumi 2.1. 94,506 86,488
2300 Debitori 2.3. 101,878 113,793

2400
Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 
projektiem

2.4. 12,335 9,204

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 987,928 750,863
I. BILANCE (1000+2000) I. 9,305,287 9,145,330

Konta Nr.
Posteņa  nosaukums Piezī

mes Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumāPASĪVS

A B C 1 2
3000 Pašu kapitāls 3. 8,042,601 7,918,912

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8,042,601 7,918,912

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 
izpildes rezultāts 3.5.1. 7,918,912 8,425,092

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 3.5.2. 123,689 506,180

5000 Kreditori 5. 1,262,686 1,226,418
5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 927,330 870,608

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 927,330 870,608
5200 

5900 Īstermiņa saistības 5.2.5.9. 335,356 355,810

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgter
miņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 59,688 55,166

5300 Īstermiņa saistības pret 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 0 1,313

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 173,297 171,190
5700 Nodokļi un sociālās ap

drošināšanas maksājumi 5.7. 2,460 1,159
5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 0 20
5900 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 5.9. 99,911 126,962

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 5.9.1. 12,997 9,490

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 86,914 117,472
I BILANCE (3000+4000+5000) I. 9,305,287 9,145,330
  

Kods
Posteņa nosaukums Piezī

mes Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumāZEMBILANCE

A B C 1 2
9100 Zembilances aktīvi 9.1. 68,374 67,310

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 50,264 50,264

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas 
sodi 9.1.3. 18,110 17,046

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 10,304 10,304
9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 10,304 10,304

3.4.Pārgaujas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma novērtējums un 
būtiskākie skaidrojumi bilancei

Finanšu pārskatā skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus, būtiskuma 
līmenis darījumu skaidrojumiem  ir piemērots 5000 EUR apmērā, skaidrojot izmaiņu 
iemeslus visiem darījumiem, kas pārsniedz šo līmeni. Dažos gadījumos, lai labāk izprastu 
izmaiņu būtību, tiek skaidroti darījumi arī zem šīs norādītās būtiskuma summas.

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2016. gada bilances kopsummā uz 
pārskata perioda beigām uzrādīti: 

• 8081893 EUR Pārgaujas novada domes bilances aktīvi;
• 823231 EUR Raiskuma internātpamatskolasrehabilitācijas centra bilances aktīvi;
• 400163 EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi. 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  

159957 EUR. 

Piezīme 1. Ilgtermiņa ieguldījumi 8108640 EUR

Konta 
Nr. Posteņa  nosaukums

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Iz-
maiņas 

(+,)

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 8108640 8184982 76342

Piezīme 1.1. Nemateriālie ieguldījumi 24128 EUR
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu 

samazinājusies par 3125 EUR 

Konta 
Nr. AKTĪVS

Piezī
mes
 Nr.

Pārska-
ta 

perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
(+,)

A B C 1 2 3
1100 1. Nemateriālie ieguldījumi  1.1 24128 27253 3125

1110 Attīstības pasākumi un program
mas 1.1.1. 22304 25735 3431

1120 Licences, koncesijas un patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 1824 1518 306

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidoša
na 1.1.4.

Piezīme 1.2.Pamatlīdzekļi 7874209 EUR
Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par 

72193 EUR 

Konta 
Nr. AKTĪVS Piezīmes 

Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
(+,)

A B C 1 2 3
1200 Pamatlīdzekļi  1.2 7874209 7946402 72193

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 6885742 7007753 122011

1220 Tehnoloģiskās iekārtas 
un mašīnas 1.2.2. 1640 2902 1262

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 728714 744806 16092

1240
Pamatlīdzekļu izvei
došana un nepabeigtā 
būvniecība

1.2.4. 163674 82679
80995

1260 Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 1.2.6. 93665 102996 9331

1280 Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 1.2.8. 774 5266 4492

Piezīme 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 210303 EUR

Konta 
Nr. AKTĪVS

Piezī
mes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Iz
maiņas 

(+,)
A B C 1 2 3

1300 Ilgtermiņa Finanšu  ieguldī-
jumu 1.3. 210303 211327 1024

1310 Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 0 1024 1024

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 13.5. 210303 210303 0

Piezīme Nr.2.1. Krājumi 94506 EUR

Konta 
Nr. AKTĪVS

Piezī
mes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Iz-
maiņas

(+,)
2100  Krājumi 2.1. 94506 86488 8018
2110 Izejvielas un materiāli 78811 81495 2684

2111 Mācību materiāli 2097 1195 902
2112 Medikamenti 943 802 141
2113 Pārtikas produkti 802 281 621

2114 Saimniecības materiāli un 
kancelejas piederumi 11237 5700 5537

2115 Kurināmais, degviela 52426 63205 10779
2116 Rezerves daļas 100 51 49
2119 Pārējie materiāli 11206 10265 941

2130 Krājumi atsavināšanai 5517 0 5517
2160 Inventārs 7165 4221 2944

2161 Ātri nolietojamais inventārs 7165 4221 2944

2180 Avansa maksājumi par krā-
jumiem 3013 772 2241

Krājumu sastāva uz pārskata perioda beigām lielāko atlikumu  izejvielām un 
materiāliem veido pašvaldības iegādātais kurināmais (malka un šķelda), lai nodrošinātu 
apkuri ziemas sezonā.

Piezīme Nr.2.3 Debitori  101878 EUR
Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu samazinājusies par 

11915 EUR.

Konta 
Nr. AKTĪVS Piezī

mes Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,)

2300 Debitori 2.3. 101878 113793 11915

Debitoru uzskaite Bruto vērtībā:
Konts 05 Debitori 2016 2015 IZMAIŅAS

2314 Prasības par pārējo budžetu 
norēķiniem 2505 1806 699

 Kopā grupai 05 2505 1806 699
 051 230 Pircēju parādi
2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi

23191 Norēķini par ūdeni 17316 16901 415
23192 Norēķini par kanali zāciju 9964 9599 365
23193 Norēķini par atkritumiem 330 307 23

23194 Norēķini par skai tītāju 
abonēšanu 0 28 28

23195 Norēķini par apkuri 22013 22920 907
23196 Norēķini par īri 9158 8119 1039
23197 Norēķini par nomu 3294 3199 95
23198 Norēķini pārējie 171 948 777
23199 Zemes noma 328 328 0

231998 Ceļu tīrīšana 542 568 26
231999 Norēķini (atmaksas) 0 45 45

 Kopā grupai 051 63116 62962 154

Turpinājums 12. lpp.
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 052 234 Nodokļu prasības
23411 NIN  ZEME par tekošo gadu 19382 19943 561

23412 NIN  ZEME par iepriekšējiem perio
diem 18937 18026 911

23413 NIN ĒKAS par pašreizējo gadu 2985 3686 701
23414 NIN ĒKAS par iepriekšējiem periodiem 14441 13402 1038

Kopā NIN 55745 55057 688
2342 Prasības par IIN no VK 0 13027 13027

Kopā grupai 052 55745 68084 12340

053 237 Pārmaksātie nodokļi
2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 113 113

2372 Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 149 99 50

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 1923 5866 3943
Kopā grupai 053 2072 6078 4006

055 239 Pārējās prasības
2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 10289 11383 1094

23991 Prasības par PFIF 11896 10114 1782
 Kopā grupai 055 22185 21497 688

Kods Nodokļa nosau-
kums/ termiņš <=1 1  2 35 >5 Kopā

NI.ZEM Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 19,382 9,860 5,313 3,765 38,319

Te
ri

to
ri

ja Straupes pagasts 5,281 3,435 1,863 965 11,545
Stalbes pagasts 7,748 4,161 2,617 2,162 16,689
Raiskuma pagasts 6,352 2,264 832 638 10,086

NI.EKA
Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 
un būvēm

2,985 4,032 6,264 4,144 17,426

Te
ri

to
ri

ja Straupes pagasts 1,022 2,185 4,938 3,364 11,509
Stalbes pagasts 429 634 383 137 1,583
Raiskuma pagasts 1,534 1,214 944 643 4,334

 Kopā: 22,367 13,892 11,577 7,909 55,745

2016.gadā iesniegtas 17 prasības tiesu izpildītājiem par  NIN piespiedu piedziņu.

Piezīme Nr. 2.6. Naudas līdzekļi  987928 EUR

Konta 
Nr. AKTĪVS Piezīmes 

Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,)

2600  Naudas līdzekļi 2.6. 987928 750863 237065
Naudas līdzekļu atlikumu  kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu 

palielinājušies par 237065 EUR. 

Piezīme Nr. 3.  Pašu kapitāls 8042601 EUR
Pašu kapitālu (neto aktīvu) veido iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību 

atskaitīšanas:
• iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts;
• pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.
Pašu kapitāla kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu palielinaājusies par 

123689 EUR. 

Konta 
Nr. PASĪVS Piezīmes 

Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,)

3000 Pašu kapitāls 3. 8042601 7918912 123689

Piezīme Nr. 3.5.  Budžeta izpildes rezultāti 8042601 EUR 

Konta 
Nr. Posteņa  nosaukums

Piezī
mes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas

 PASĪVS    
3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8042601 7918912 123689

3510 Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 7918912 8425092 506180

3520 Pārskata gada budžeta izpil
des rezultāts 3.5.2. 123689 506180 629869

Piezīme Nr. 5.  Kreditori 1262686 EUR

Konta 
Nr. PASĪVS Piezīmes 

Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,)

5000  Kreditori  5. 1262686 1226418 36268

Piezīme Nr. 5.1. Ilgtermiņa saistības 927330 EUR
Kontu grupas 5100 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2015. 

pārskata gadu palielinājusies par 56722 EUR. 

Konta 
Nr. PASĪVS Piezī

–mes Nr.
Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,)

A B C 1 2 3
5100  Ilgtermiņa saistības 5.1. 927330 870608 56722
5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 927330 870608 56722

Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
līguma summa 

Parāds 
pārskata 
perioda 
sākumā

Darījumi (+,) Pārskata 
perioda 
beigās 

palielinājums  (+) samazinājums  ()

kopā pār
skata periodā kopā pārskata 

periodā
D E F I 1 2 3 4 5 10

Rozulas kluba remontdarbiem 20.10.2004 20.10.2016 49,801 3,803 49,801 0 49,801 3,803 0
Stalbes katlumājas rekonstrukcija 24.08.2007 20.06.2017 62,690 9,872 62,690 0 59,420 6,602 3,270
Sporta zāles celtniecība pie Straupes pamatskolas 10.12.2004 05.03.2021 244,411 96,019 243,532 0 164,921 17,458 78,561
Rozulas ciema ūdenssaimniecības attīstībai 23.08.2012 20.08.2027 144,715 119,317 144,715 0 35,558 10,160 109,157
Plāča ciema ūdensaimniecības attīstībai 26.06.2013 20.06.2028 282,036 66,842 147,300 0 80,458 0 66,842
Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 11.04.2014 20.03.2029 418,433 329,411 418,433 0 89,022 0 329,411
Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus 
ūdeņa drenāžas izbūve 20.08.2014 20.08.2029 160,000 154,440 160,000 0 16,792 11,232 143,208

Siltumtrases, katlumājaStraupes pamatskola, rekonstrukcija 03.09.2015 20.08.2030 74,121 69,035 69,035 0 2,430 2,430 66,605
Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo 
automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas 03.09.2015 20.08.2030 79,970 77,035 77,035 0 2,730 2,730 74,305

Darbnīcas ēkas pārbūve par interešu centru 27.05.2016 20.05.2031 90,084 0 90,019 90,019 0 0 90,019
Automašīnas iegāde 30.09.2016 20.09.2023 25,640 0 25,640 25,640 0 0 25,640

x x x 1,631,901 925,774 1,488,200 115,659 501,132 54,415 987,018

Piezīme Nr. 5.2.5.9.  Īstermiņa saistības 335356 EUR
Kontu grupas 5200  5900 „Īstermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2015.

pārskata gadu samazinājušās par  20454 EUR. 

Konta Nr. Posteņa  nosaukums Piezī
mes Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmai
ņas
(+,)

 PASĪVS

5200 
5900 Īstermiņa saistības 5.2.5.9. 335356 355810 20454

5200 Ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 5.2. 59688 55166 4522

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 173297 172503 794

5700 Nodokļi un sociālās ap
drošināšanas maksājumi 5.7. 2460 1159 1301

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 0 20 20

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 99911 126962 27051

3.5. Pārskats par Pārgaujas novada 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem

2016.gadā saistošie noteikumi Nr.1 ”Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2016.
gadam” apstiprināti 2016.gada 23.janvārī Pārgaujas novada domēs sēdē Nr.1., veikti 4 
grozījumi minētajos noteikumos.

Pamatbudžeta izpilde
Naudas plūsma

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma 
apraksts 2016 2015 Izmaiņas  

(+/)

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 4604940 4443666 161274
II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 4455914 4534354 78440

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamat-
darbības  (A1.  A2.) 291970 244124 47846

Turpinājums no 11. lpp.
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A1. Ieņēmumi no pamatdarbības 
(A1.1. līdz A1.7. rindas summa) 4440279 4273931 166348

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2172310 2000862 171448
A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 6090 6266 176

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 205617 182150 23467

A1.5. Transferti 2056262 2084653 28391

A1.5.3. transferti starp pašvaldību struk-
tūrām, izņemot komersantus 38280 17627 20653

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdī-
bas struktūrām, izņemot komersantus

2017982 2067026 49044

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. 
līdz A2.10. rindas summa) 4148309 4029807 118502

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 2081266 2054467 26799

A2.2.
Darba devēja sociālās apdrošināša

nas iemaksas,  pabalsti un kompen
sācijas/

579087 543801 35286

A2.3.
Mācību, darba un dienesta koman

dējumi un dienesta, darba brau
cieni//Komandējumi un dienesta 
braucieni

20507 17003 3504

A2.4. Pakalpojumi 678880 602099 76781

A2.5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, pe
riodika//Krājumu, materiālu, preču 
un grāmatu iegāde

395322 436122 40800

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu 
maksājumi//Nodokļu maksājumi 7395 9178 1783

A2.7.
Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 
Savienības budžetā un starptautiskā 
sadarbība//Subsīdijas un dotācijas

126079 116523 9556

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 259773 250074 9699

A2.9.1.3. transferti starp pašvaldību struktū-
rām, izņemot komersantus 258544 250074 8470

A2.9.1.4. transferti starp vispārējās valdības 
struktūrām, izņemot komersantus

1229 700 529

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldī-
jumu darbības (B1.  B2.) 203811 435368 231557

B1. Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 
(B1.1. līdz B1.4. rindas summa) 49002 23665 25337

B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 49002 23665 25337

B2. Izdevumi no ieguldījumu darbības 
(B2.1. līdz B2.6. rindas summa) 252813 459033 206220

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 908 916 8
B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde,izveide 94671 135847 41176
B2.4. Pamatlīdzekļu izveide 157234 322270 165036

C. Naudas līdzekļu plūsma no finanšu 
darbības (C1.  C2.) 60867 100556 39689

C1.

Ieņēmumi no finansēšanas 
darbības (C1.1. līdz C1.4.rindas 
summa)//Ieņēmumi no finanšu 
darbības  (C1.1. līdz C1.4. rindas 
summa)

115659 146070 30411

C1.3. Saņemti aizņēmumi 115659 146070 30411

C2.
Izdevumi no finansēšanas darbī-
bas//Izdevumi no finanšu darbības  
(C2.1. līdz C2.4. rindas summa)

54792 45514 9278

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 54415 43929 10486
C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 377 1585 1208
III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I.  II.) 196505 90688 287193

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums perioda sākumā 459225 549913 90688

NL2.
Naudas līdzekļu un noguldījumu at

likums perioda beigās (pēc asignēju
mu slēgšanas)

608251 459225 149026

 rindā “C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbī
bas” iekļautajiem darījumiem:

C2.4.PROC
Procentu izdevumi 377 1585

 Kopā: 377 1585

Būtiskāko piezīmju skaidrojums: 
Piezīme Nr. I. 
Pārskata gada kopējās naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2015.gadu ir 

palielinājušies par 161274EUR. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar nodokļu, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu un ieņēmumiem  no nekustamā īpašuma 
atsavināšanas. 

Piezīme Nr.II. 
Pārskata gada kopējās naudas plūsmas izdevumi ir samazinājušies par 78440 

EUR. Izdevumu samazinājums saistīt ar ilgtermiņa ieguldījumu darbības samazinājumu.  
Piezīme Nr. A.1.1. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums pret 2015. gadu ir 171448 

EUR. Īpašuma nodokļa ieņēmumi ir par  par 21430 EUR lielāki nekā 2015.gada izpildē. 
Īpašuma nodokļa ieņēmumu palielinājums saistīts ar kadastrālo vērtību palielinājumu. 

Piezīme Nr. A.1.2. 
Ieņēmumu samazinājums saistīts ar administratīvo naudas sodu samaksas sama

zinājumu.
Piezīme Nr. A.1.5. 
Transfertu ieņēmumu samazinājums saistīts ar valsts mērķdotācijas samazinājumu 

Raiskuma internātpamatskolairehabilitācijas centra finansēšanai. 
Piezīme Nr. A.2.
Izdevumi no pamatdarbības   ir palielinājušies par 118502 EUR. 
Piezīme Nr. A.2.1. un Piezīme Nr. A.2.2. 
Izdevumi par atalgojumu un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 

maksājumu izdevumi pieauguši sakarā ar minimālās darba algas, un pedagogu algas 
likmes mērķdotācijas finansējuma  palielinājumu. Pašvaldība ir nodrošinājusi pedagogu 
darba algas finansējumu 680 EUR par likmi.  2016.gadā iegādātas darbinieku veselības 
apdrošināšanas polises.

Piezīme Nr. A.4.
Pakalpojumu apmaksa palielinājusie par 76781 EUR saistībā ar veiktajiem remont

darbiem pašvaldības  izglītības iestādēs un  pakalpojumu cenu pieaugumu. 
Piezīme Nr. A.5. 
Materiālu izmaksu samazinājums par 40800 EUR galvenokārt saistīts ar kurināmā 

apjoma iepirkuma samazinājumu par 30907 EUR. Kurināmā apjoma samazinājums 
saistīt ar ieguldījumiem un iekārtu darbības uzlabojumiem apkures katla funkcionalitātē.

Piezīme Nr. A.2.6. 
Nodokļu maksājumi samazinājušies par 2310 EUR.
Piezīme Nr. A.2.7. 
Sociālo pabalstu palielinājums par 9556 EUR saistīts ar  pašvaldības brīvprātīgo 

iniaciatīvu izpildi. 2016.gadā pašvaldība nodrošināja  finansējumu skolēnu brīvpus
dienām pašvaldības izglītības iestādēs līdz 12.klasei.

Piezīme Nr. B1.2.
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības  palielinājušies par 25337 EUR. Palielinājums 

saistīts ar pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Piezīme Nr. B2.
Izdevumi no ieguldījumu darbības samazinājušies par 206220 EUR. Samazinājums 

saistīts ar Eiropas Struktūrfondu finansējuma pieejamību un apguvi.
Izpilde pēc uzkrāšanas:

Piezī
me

Posteņa nosaukums vai darījuma ap-
raksts 2016 2015 Izmaiņas

A1.
Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz 
A1.8. rindas summa) 4462737 4238217 224520

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2160117 1998295 161822
A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 6064 6120 54

A1.3.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņē

mumi 180418 158853 21565

A1.5. Transferti 2111728 2055268 56460

A1.5.3.
transferti starp pašvaldību struktūrām, 

izņemot komersantus 38280 17627 20653

A1.5.4.
transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus 2073448 2037641 35807

A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 4410 19681 15271

A2.
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz 
A2.11. rindas summa) 4391963 4594392 202429

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 2084176 2066356 17820

A2.2.

Darba devēja sociālās apdrošināšanas ie
maksas, pabalsti un kompensācijas//Darba 
devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

576087 545932 30155

A2.3.

Mācību, darba un dienesta komandējumi 
un dienesta, darba braucieni//Komandēju
mi un dienesta braucieni

20507 17958 2549

A2.4. Pakalpojumi 662183 584705 77478

A2.5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, periodika//Krā
jumu, materiālu, preču  un grāmatu iegāde

396100 419713 23613

A2.6.
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksā

jumi//Nodokļu maksājumi 4010 3578 432

A2.7.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 
kārtējie maksājumi Eiropas Savienības bu
džetā un starptautiskā sadarbība//Subsīdi
jas un dotācijas

126071 117070 9001

A2.9. Transferti 260295 250061 10234

A2.9.3.
transferti starp pašvaldību struktūrām, 

izņemot komersantus 259066 249361 9705

A.2.9.4 Transferti starp valsts struktūrām 1229 700 529

A2.10.

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības 
samazinājuma izmaksas//Nolietojuma un 
amortizācijas izmaksas

260376 567956 307580

A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 2158 21063 18905

A.
Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts 
(A1.A2.) 70774 356175 426949

B2. Finanšu izdevumi () 1286 1169 117

B3.

Ieņēmumi  (+) vai izdevumi () no nefinanšu 
aktīvu realizācijas //Ieņēmumi  (+) vai izde
vumi () no pamatlīdzekļu realizācijas 

33190 17424 15766

B.
Cits pārsniegums vai deficīts 
(B1.+B2.+B3.) 31904 17279 14625

D.
Perioda neto pārsniegums vai deficīts 
(A.+ B.+C1.+C2.+C3.) 102678 338896 441574

Turpinājums 14. lpp.
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Būtiskāko piezīmju skaidrojums:
Piezīme Nr. A2.10.
 Amortizāciju izmaksu samazinājums saistīts ar autoceļu nolietojuma periodu.

3.6. Pārskats par Pārgaujas novada 
pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem 
un izdevumiem

Naudas plūsma
Piezī

me
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 2016 2015 Izmaiņas

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 416359 395829 20530
II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 330653 293980 36673

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamat
darbības  (A1.  A2.) 203783 210778 6995

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz 
A1.7. rindas summa) 416359 395829 20530

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 235049 227768 7281
A1.5. Transferti 183310 168061 15249

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz 
A2.10. rindas summa) 212576 185051 27525

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 13774 9485 4289

A2.2.
Darba devēja sociālās apdrošināšanas ie

maksas,  pabalsti un kompensācijas//Darba 
devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

3762 2908 854

A2.4. Pakalpojumi 183971 164423 19548

A2.5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, periodika//
Krājumu, materiālu, preču iegāde

11069 8235 2834

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu 
darbības (B1.  B2.) 118077 108929 9148

B2. Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. 
līdz B2.6. rindas summa) 118077 108929 9148

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība 118077 108929 9148

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I.  II.) 85706 101849 16143

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
perioda sākumā 273626 171777 101849

NL2. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 359332 273626 85706

Būtiskāko piezīmju skaidrojums: 
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu 

avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta autoceļu fondam.
Piezīme Nr. I
Pārskata gādā speciālā budžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 20530 EUR. Ieņē

mumu palielinājums ir  saistīts ar transferta maksājumu autoceļu uzturēšanai palieli
nājumu.

Piezīme Nr. A1.1.
Pārskata gada DRN ieņēmumi ir palielinājušies par 7281 EUR.
Piezīme Nr. A1.5.
Pārskata gadā palielinājusies valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par 20530 

EUR.
Piezīme Nr. II
 Pārskata gadā izdevumi palielinājušies par 27525 EUR.  Izdevumu palielinājums 

saistīts ar finansējuma palielināšanu autoceļu uzturēšanai un vides inspektora daba 
slodzes palielināšanu līdz pilnai slodzei.

Faktiskā izpilde

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraks-
ts 2016 2015 Izmaiņas

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz 
A1.8. rindas summa) 393195 369998 23197

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 235049 227768 7281
A1.5. Transferti 158146 142230 15916

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības 
struktūrām, izņemot komersantus 158146 142230 15916

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz 
A2.11. rindas summa) 382002 545969 163967

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 13764 9701 4063

A2.2.
Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas//Dar
ba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

3762 2908 854

A2.4. Pakalpojumi 184118 164704 19414

A2.5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, periodika//Krā
jumu, materiālu, preču  un grāmatu iegāde

10874 8568 2306

A2.10.
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības 

samazinājuma izmaksas//Nolietojuma un 
amortizācijas izmaksas

169484 360088 190604

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts 
(A1.A2.) 11193 175971 187164

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:
Piezīme Nr.A2.5.
 Amortizāciju izmaksu samazinājums saistīts ar autoceļu nolietojuma periodu.

3.7. Pārskats par Pārgaujas novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  
ieņēmumiem un izdevumiem

Naudas plūsma

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma 
apraksts 2016 2015 Izmaiņas

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 7875 13804 5929
II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 5542 11850 6308

A. Naudas līdzekļu plūsma no 
pamatdarbības  (A1.  A2.) 3471 5346 1875

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz 
A1.7. rindas summa) 7875 13804 5929

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz 
A2.10. rindas summa) 4404 8458 4054

A2.1. Atalgojums 375 375
A2.4. Pakalpojumi 1527 3529 2002

A2.5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, periodika//
Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde

2502 4929 2427

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 1138 3392 2254
III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I.  II.) 2333 1954 379

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
perioda sākumā 18012 16058 1954

NL2. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 20345 18012 2333

Būtiskāko piezīmju skaidrojums: 
Piezīme Nr. I 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām 1000 EUR 
apmērā un fiziskām personām 4860 EUR apmērā. 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi:
Pārgaujas novada Pašvaldībai:
• SIA “Unguri” (reģ.Nr.49503002863) 1000 EUR, t.sk. Ungurmuižas pasākumu 

“Šubertiāde” atbalstam 1000 EUR,;
• Fizisku personu apvienība – Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 4292 EUR 

Straupes pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam;
• Fiziska persona 568 EUR,  maznodrošināto ģimeņu atbalstam;
• Saņemtas grāmatas 589 un mācību līdzekļi 839 EUR vērtībā
Stalbes viduskolai:
• Fiziska persona 50 EUR skolas bibliotēkas krājumu palidināšanai;
• SIA “Eu.Promotions Baltic” mācību materiāli par 142 EUR un inventārs par 

318 EUR; portatīvais dators 269 EUR
• Skolas arodkomiteja – mazvērtīgais inventārs par 272 EUR;
Raiskuma internātpamatskolarehabilitācijas centram:
Saņemtie ziedojumi naudā materiāltehniskās bāzes papildināšanai:
• Nodibinājuma fonds “Nāc līdzi”44 EUR;
• SIA “Partneri M.G.” (r.nr.40103193226) 315 EUR;
• Rīgas Hanzas Rotari klubs( r.nr. 40008014460) 100.00 EUR;
• Cēsu Rotari klubs (r.nr. 40008051698) 550 EUR;
• ValkasRotari klubs (r.nr. 40008039144) 7 EUR;
• SIA “Unguri”(r.nr. 49503002863) 1000 EUR
Saņemtie ziedojumi naturālā veidā:
• SIA “Partneri M.G.” (r.nr.40103193226) projektori 3 gab. 3600 EUR, interaktīvā 

tāfele 1500 EUR, motorizēts ekrāns 860 EUR;
• SIA “Cenu klubs” (r.nr.40003592887) mazvērtīgais inventārs 148 EUR;
• SIA “ Promotions Baltic” “Maxima”  sporta inventārs 564 EUR;
• SIA “Pigu Latvia” (r.nr.43603025092) sporta inventārs 67 EUR;
• SIA “Borngate” (n.r.40103491374) sporta inventārs 415 EUR;
• Fiziskās personas grāmatas 81 EUR.

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi.

Ar pilnu publisko pārskatu var iepazīties Pārgaujas novada mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv

Paskaidrojumi par:
 rindā “A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības” iekļautajiem darīju
miem:

A1.8.
UZKR Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 2889

A1.8.INV Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 376
A1.8.
BEZA

Ieņēmumi no bez atlīdzības  saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/ 
pasīviem, izņemot transfertos norādīto 207

A1.8.
MEZ Ieņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma 938

 Kopā 4410
 rindā “A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības” iekļautajiem darīju
miem:

A2.11.
IZSL

Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzek
ļu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu 
no uzskaites

2158

 Kopā 2158

B2.PARV
Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu  un vērtspapīru pārvērtēša
nas un vērtības samazinājuma izmaiņām 1024

B2.PROC Procentu izdevumi no finanšu darbības 262
 Kopā 1286

Turpinājums no 13. lpp.
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Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotāja- projekta 
vadītāja 

Maija sākumā satrauktas sirdis bija 19 
Stalbes vidusskolas 5. un 6. klases audzēk
ņiem, jo viņi gatavojās doties nedēļu 
mācīties uz Dāniju. Kāpēc? Tāpēc, ka  šajā 
mācību gadā skola realizē Nordplus klašu 
apmaiņas projektu ar Vester Skerninge 
Friskole Dānijā.  Rudenī 20 dāņu skolēni 
„iejutās” mūsu skolēnu dzīvē, un tagad 
bija pienākusi mūsu kārta. 

8. maija rīts lielākajai daļai Stalbes 
skolēnu bija ļoti satraucošs, jo pirmo reizi 
dzīvē jālido ar lidmašīnu, bet, lai no kļūtu 
tajā, ir drošības kontrole, bagāžas 
nodošana. Viss tas pirmo reizi. Kopā 
ar skolēniem devās viņu audzinātājas 
Renāte Hmeļņicka un Māra Buša 
(projekta koordinatore). Pēc nepilnām 
divām stundām jau bijām H. K. Andersena 
zemē Dānijā. Bet tas ir tikai pusceļš. 
Tālāk devāmies ar vilcienu, jo Verter 
Skerninge atrodas Finas salas dienvidos. 
Dažiem skolēniem brauciens ar vilcienu 
arī bija pirmo reizi mūžā. Lai nokļūtu uz 
Finas, vilciens dodas pa tuneli zem jūras 
šauruma, un tas atkal bija piedzīvojums. 

Pēcpusdienā beidzot bijām galā. Mūs 
sagaidīja pavasara saulīte un smaidoši, 
priecīgi dāņu skolēni, mūsu nākamās 
nedēļas „klases” biedri. Skolā bija pirmais 
pārsteigums –klasēs skolēni staigā zeķēs 
un paši arī tīra skolu, jo, kā paskaidroja 
skolas direktors Jens, tā naudiņa, ko 
ieekonomē uz tīrīšanas firmas nomas 
rēķina, tiek izterēta skolēnu projektos, 
kā, piemēram, nedēļa Anglijā, papildinot 
svešvalodas zināšanas vecākajās klasēs. 
Bet ar to pārteigumi nebeidzās: dažādas 
iepazīšanas aktivitātes, ekskursija pa 
skolu un tās teritoriju, līdz beidzot mūsu 
skolēni nonāca savās „jaunajās ģimenēs”. 

Otrās dienas rīts sākās ar pirmo 
iespaidu izstāstīšanu. Protams, tika 

salīdzināts, kā tas ir pie mums. Skolas 
dienas rīts iesākās ar kopīgu stundu 
visai skolai, kur skolotāja pastāstīja  par 
savu ceļojumu uz Taizemi, kur satika 
divus dāņu bērnus. Bijām pārsteigti 
par to, ka skolēni savas mobilās ierīces 
(telefonus, planšetes) skolā izmantot 
nedrīkst. Ir tikai viena diena nedēļā, 
kad pusstundu pēcpusdienā viņi to 
drīkst skolā darīt. Starpbrīži, kas ir 15 
minūšu gari, tiek pavadīti ārā jebkādos 
laika apstākļos vai arī lasot grāmatas, 
spēlējot spēles. Mācību stundu plāns 
arī neparasts mums, piemēram, 
ceturtdien visas stundas notiek ārā, 
trešdien visas stundas ir mājturība un 
tehnoloģija (mūsu izpratnē). Mums šajā 
dienā bija pasaku stunda – skolotāja 
iepazīstināja ar H. K. Andersenu. Mēs 
iepazīstinājām ar mūsu tautas pasakām 
un nospēlējam „Vecīša cimdiņu”. Tad 
skolēni tika sadalīti jauktās grupās, katra 
grupa izvēlējās kādu no populārākajām 
pasakām, rakstīja tai scenāriju, gatavoja 
rekvizītus, jo uzdevums būs uzņemt 
pasakai videofilmu. Pēcpusdienā arī mēs 
uzzinājām,  ko nozīmē stunda ārā. Visi 
devāmies pārgājienā uz jūru (apm. 5 km). 
Pie jūras iekūrām ugunskuru, cepām 
maizīti, spē lējām spēles. Drosmīgie 
pastai gājās pa jūru, gribēja jau arī 
izpeldēties, bet laika apstākļi nebija tie 
labākie. Pēc tam  atpakaļceļš uz skolu un 
uz mājām pie savām ģimenēm. 

Trešdien devāmies filmē šanas ekspe
dīcijā uz vienu no skaistākajiem objek
tiem ne tikai Dānijā, bet visā Eiropā – 
Egeskovas pili. Un atkal pār steigums 
– pils teritorijā ir ne tikai pati pils ar eks
pozīciju, bet motormuzejs, atpūtas parks 
skolēniem un bērniem ar staigā šanu 
pa koku galotnēm, skaists parks, stādu 
audzētava. Lai arī laiks mūs nelutināja 
(reizēm uzlija lietus), pils parks  bija pilns 
ar dažāda vecuma skolēniem, sākot no 
pašiem mazākajiem – bērndārzniekiem 

– un beidzot ar vecāko klašu skolēniem. 
Šeit ne tikai apskatījām visu kompleksu, 
bet šeit skolēni ģērbās savos pasaku tēlos 
un filmēja H. K. Andersena pasakas video. 

Ceturtdiena bija mūsu pēdējā diena 
skolā. Un šoreiz mums bija mājturības 
un tehnoloģijas stundas. Rīts iesākās ar 
kopīgu stundu, kuras tēma bija mūsu 
kopīgais projekts un mēs. Par to, ka 
esam ļoti svarīgi, liecina tas, ka blakus 
Dānijas karogam atrodas arī Latvijas 
karogs. Skolotāja Vicki iepazīstināja visus 
skolēnus ar Latviju, ar mūsu projektu. 
Mūsu skolēni parādīja, ka esam dziedoša 
tauta, un nodziedāja divas populāras 
tautas dziesmas – „Pūt vējiņi” un „Bēdu 
manu lielu bēdu”. 

Pēc kopīgās stundas skolēni atkal 
savās grupās devās uz stun dām – 
virtuvē cepa dāņu sausmaizītes, amatu 
mācībā pagatavoja papīra nazi no koka, 
mūzikas stundā mācījās dziesmu dāniski, 
glezniecībā apgleznoja jūras krastā 

atrastos un savāktos akmeņus, un katrs 
skolēns veidoja kolāžu par  nedēļu Dānijā. 
Vakarā bija pēdējais kopīgais vakars ar 
vecākiem, atvadas, kas skolēniem bija 
ļoti asarainas. Nedaudz pagulējām skolā, 
jo pulksten vienos naktī sākās mūsu 
mājupceļš.  

Piektdienas saullēktu mēs redzējām 
jau atrodoties lidma šīnā. Visu ceļu 
cīnoties ar miega rūķi, nebeidzās sarunas 
par piedzī vojumiem un pārdzī voju miem, 
domās atkal un atkal atgriežoties pie 
notikumiem Vester Skerningē. 

Skolēni ieguva jaunus drau gus, varēja 
uzlabot savas angļu valodas zināšanas, 
iemācījās komunicēt ar citu tautu skolē
niem. Un, kā viņi teica, vēl grib piedalīties 
kādā projektā, jo tas ir ļoti interesanti.

Stalbes skolēni dāņu skolā

Latviešu un dāņu skolēni pie Egeskovas pils. Foto: Māra Buša

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko 
Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas 
ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto 
pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē 
netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 
928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 
pieteikumi saņemti tieši Vidzemes 
plānošanas reģionā (salīdzinājumam, 
193 pieteikumi iesniegti Latgales 
reģionā, 139 – Zemgales reģionā, 133 – 
Rīgas reģionā, 130 – Kurzemes reģionā). 

Vidzemē ainavas pieteiktas no visiem 
reģiona novadiem, izņemot Varakļānu 
novada. Iedzīvotāji visbiežāk izcēluši 
dabas skaistumu Mazsalacas novadā,  
Alūksnes novadā (katrā no tiem vairāk 
kā 40 pieteikumu) un Burtnieku novadā 
(vairāk kā 30 pieteikumi). 

Pēc pieteikumu apkopošanas, tiks 
veikts rūpīgs darbs, lai pieteiktās Vidze
mes ainavas grupētu un no visām atlasītu 
30 vērtīgākās, kuras tad arī tiks virzītas 
uz nākamo konkursa kārtu. 

Ainavu atlase notiks ņemot vērā arī 
VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2030 minētajām ainaviski vērtīgajām 
teritorijām, kurās koncentrējas senās 

kultūrainavas, unikāli dabas pieminekļi, 
bioloģiskā daudzveidība; kurās 
sastopams labi saglabājies vēsturiskais 
apdzīvojums – sētu puduri, kā arī vietas, 
kas veidojušās mijiedarbojoties dabai un 
cilvēkam, kļūstot par Vidzemei raksturīgu 
un unikālu objektu.

Augusta vidū sāksies elektroniskā bal
sošana, kuras laikā katrs balsotājs viet nē 
www.ainavudargumi.lv varēs paust savu 
viedokli, izvēloties skaistākās Latvijas 
ainavas. Jāatzīmē, ka no katra reģiona 
ikviens varēs nobalsot ne vairāk kā par 
10 ainavām. Vērtēšanā piedalīsies arī 
īpaši izveidota Ainavu ekspertu padome, 
arī tās locekļi vērtēs visas pieteiktās 
ainavas, izvirzot savus favorītus. 

Balsošana noslēgsies 15. oktobrī, tiks 
apkopoti gan sabiedrības balsojuma 
rezultāti, gan ekspertu padomes vēr tē
jums, izvirzot no katra reģiona 10 aina vu 
dārgumus, kuri tiks iekļauti Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. 
Par katru no šiem dārgumiem tiks vākta 
informācija (gan vēsturiskas fotogrāfijas, 
gan atmiņstāsti), lai atspoguļotu ainavas 
mainību vairāku desmitu gadu griezumā. 

Salīdzinājumam ainavu dārgumi tiks 
iemūžināti, pieaicinot profesionālus foto
grāfus, tādējādi nododot pilnvērtīgas lie
cības arī nākamajām paaudzēm.  

Plānots, ka katra reģiona 10 ainavu 
dārgumi būs zināmi jau novembra vidū. 

Vidzemes plānošanas reģions izsaka 
lielu pateicību ikvienam vērīgajam iedzī
votājam, kurš pamanījis dabas unikalitāti 
sev blakus, sazīmējot skatus, kas rakstu
rīgi vien Vidzemes pusei.

Par aktivitāti
Latvijas simtgades svinību ietvaros, 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija sadarbībā ar Latvi
jas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām un  plānošanas 
reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana 
Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu 
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt””.

Tās mērķis – sekmēt kvalitatīvu un 
daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, 
kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves 
kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts 
ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Lat
vijas iedzīvotājus, tiks apzināti ainavu 
dārgumi – vietas un terito rijas laukos, 
ciemos un pilsētās, kuras tiek identifi
cētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu 
vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aiz
sardzības statusa un saglabātības pakā
pes. Apzinot skaistākās un latvietim vēr
tīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana 
iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā – 
ikvienam no reģioniem un novadiem tas 
būs liels pagodinājums.

Vairāk informācijas:
Dace Laiva, projekta koordinatore 

Vidzemes plānošanas reģionā, 
dace.laiva@vidzeme.lv

www.ainavudargumi.lv 

Vidzeme – ainavu dārgumiem 
bagātākais reģions Latvijā

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://www.ainavudargumi.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
http://www.ainavudargumi.lv
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Raiskuma pagastā
Marija Antamsone – 82 gadi
Zoja Antonova – 80 gadi
Zigrīda Evelīna Auziņa – 
      80 gadi
Anna Briede – 91 gads
Ints Erlihs – 83 gadi
Marģers Gaiss – 81 gads
Inta Skaidrīte Gūte – 81 gads
Ādolfs Kindzuls – 81 gads
Ligija Krūmiņa – 84 gadi
Alīna Ausma Plēsuma – 
        80 gadi
Velta Priedīte – 84 gadi
Otto Ronis – 80 gadi
Staņislava Salmiņa – 82 gadi

Stalbes pagastā
Atis Kalniņš – 82 gadi
Andrejs Očagovs – 81 gads
Nellija Skujiņa – 88 gadi
Dzidra Stepka – 84 gadi

Straupes pagastā
Raitis Andersons – 84 gadi
Marija Eglīte – 83 gadi
Tālivaldis Kaņeps – 84 gadi
Skaidrīte Kopmane – 82 gadi
Marija Ļebedeva – 88 gadi
Zinaida Šķestere – 82 gadi
Inta Volfa – 86 gadi

Atvainojamies Melitai 
Mednei (Straupes pagasts) 
par iepriekšējā “Pārgaujas 
novada vēstis” numurā 
ieviesušos kļūdu gadu skaitlī.

Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums 

 “Pārgaujas Novada Vēstis”  
 e-pasts: avize@pargaujasnovads.lv     

Iznāk reizi mēnesī.  
Metiens 1700 eksemplāri.    

Izdevējs un izplatītājs: 
Pārgaujas novada pašvaldība. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un 
avīzes tapšanā!

Sveicam
jūlija jubilārus!

Jūnijā
novadā dzimusi

mūžībā
aizgājuši

JŪLIJA/AUGUSTA PASĀKUMI
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

29. jūlijā plkst. 21.00 
brīvdabas kino vakars pie Stalbes tautas nama (Rundā). 

Dokumentālā filma “INTELIĢENTIE HULIGĀNI” 
Jauniešus ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā, vairs neuz skata par huli
gāniem, bet pilntiesīgiem sportistiem. Nepakļaušanās me  hā  niskajām 
sabiedrības normām un iešana pret spalvu, nevis degradē, bet attīsta. Ar 
patiesu ticību labajam, lielu cieņu un godīgas uzvaras alkām viņi pirmām 
kārtām ir pārveidojuši paši sevi un tieši ielās piedzīvojuši savas dzīves 
labo scenāriju. Inteliģentie huligāni ir tie, kas vēlas radīt un dzīvot dzīvi 
bez tiesnešiem.  Ieeja bez maksas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. augustā plkst. 19.00  Raiskuma estrādē 
Danskovītes sadzīves luga 

“SIEVASMĀTES SENČU LAIKI” 
amatierteātra “SAPŅOJUMS” aktieru sniegumā

Lomās: Aija Alksne, Zigrīda Krūmiņa, Ērika Ferbera, Alfs Lapsiņš, Sarma 
Zirne, Andra Āboliņa vai Jana Palsa, Baiba Tomiņa un Māris Tomiņš. 
Režisore Ināra Baltgalve.  Ieeja bez maksas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. augustā plkst. 22. 00  Raiskuma estrādē 

balle ar Inu un Ivo Aizgaļiem
Ieejas maksa EUR 2.50

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26. augustā Pārgaujas novada Raiskuma pagastā

Sporta svētki
10.00 – riteņbraukšanas sacensības, 
11.00 – notiks oficiālā sporta svētku atklāšana.
Detalizētākai informācijai sekojiet līdzi Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pargaujasnovads.lv
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26. augustā plkst. 22.00 Raiskuma estrādē 

balle kopā ar grupu Kantoris 04. 
Ieejas maksa 3 EUR, sporta svētku dalībniekiem bez maksas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sestdien, 5. augustā plkst. 
18.00 Ungurmuižā dubult
svētki – vienlaikus tiks svi-
nēta dižā romantiķa Franča 
Šūberta 220. jubileja un 20 
gadi, kopš aizsākta Šūbertiā-
des tradīcija, kuras šūpuli Lat
vijā (toreiz – Cēsu Izstāžu namā) 
kāruši prof. Valdis Jancis, prof. 
Pēteris Plakidis, prof. Aldis Lie
piņš, diriģents Andris Veismanis, 
čellists Ivars Bezprozvanovs, 
dziedātāja Ieva Parša un citi.

Šo gadu laikā Šubertiāde 
kļuvusi par stabilu tradīciju, 
kura pulcina ap sevi  labākos 
Latvijas kamermūziķus un jau
nos talantus. Kopš 2006. gada 
par “Šūbertiādes” mājvietu ir 
kļu vusi Ungurmuiža. Koncerta 
dalīb nieku vidū šogad pianisti 
Lelde Tīrele un Aldis Liepiņš, 
dziedātāji Ieva Parša, Evita 
Zālīte, Vizma Zvaigzne, Viesturs 
Jansons, Krišjānis Norvelis, vijol
niece Agnese KanniņaLiepiņa, 

altists Arigo Štrāls, čellists Ivars 
Bezprozvanovs, kontrabasists 
Jānis Stafeckis, ģitārists Ivars 
Hermanis un vēsturisko deju 
kopa „Magnolija”.

Jubilejas koncerts būs īpašs 
un krāšņiem pārsteigumiem 
bagāts: pilnā vēsturiskā sastāvā 
(kādā tas bija pirms vairāk kā 
desmit gadiem!) tiks atskaņots 
„Foreles kvintets”, līdzās Šūberta 
vokālajai kamermūzikai skanēs 
arī valši un ekosēzes klavierēm, 
kurus izdejos Cēsu vēsturisko 
deju kopa „Magnolija” greznos 
un pēc autentiskiem paraugiem 
darinātos tērpos.

Koncertu vadīs, šūbertiskus 
stāstus un ainiņas vārdos ietērps 
aktieris Gundars Āboliņš.

Biļetes iepriekšpārdošanā 
„Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī 
pirms koncerta norises vietā, 
ieejas maksa – 10 EUR. 

Informāciju sagatavoja 
Evita Zālīte

Raiskuma pagastā
Magnolija Hājeka

Līdz 8. augustam aicinām pieteikt 4–7 gadus vecus bērnus 
Bērnības svētkiem, kuri notiks Auciemmuižā 12. augustā 
plkst. 13.00. 

Bērnus un krustvecākus pieteikt pa tālruni 64134426 Laimai 
vai Nellijai. 

Svētki notiks, ja pasākumam pieteiksies vismaz 10 bērni.
Darām zināmu, ka  Bērnības svētku ceremonija (neatkarīgi no 

bērnu skaita no vienas ģimenes, vienai pasākuma reizei) saskaņā 
ar Pārgaujas novada domes 21.07.2016. lēmumu (protokols Nr. 7, 
11. §) ir maksas pakalpojums  29,89 EUR (t.sk. 21% PVN – 5,25) 
Ģimenēm, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par 
trūcīgu vai maznodrošinātu, piemērojama atlaide 50% apmērā.

 Stalbes pagastā
Ināra Ozoliņa – 75 g.v.

 Raiskuma pagastā
Vilhelmīne SkangaleZačeste – 
              89 g.v.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  6. un 20. augustā

Šūbertiādei – 20
KAPU SVĒTKI

29. jūlijā Stalbes pagastā:
 13.00 Daibes kapos

5. augustā Raiskuma pagastā:
 13.00 Lenču kapos
 14.00 Strīķu kapos
 15.00 Ungura kapos
 16.00 Raiskuma kapos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pārgaujas 
Novada Vēstis” jūnija numurā rakstā “Sveicam novada skolēnus ar 
panākumiem aizvadītajā mācību gadā” pieļauta kļūda Raiskuma 
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājas Albīnas Tīlikas 
vārdā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Intervija ar Pārgaujas novada pašvaldības izdotā galda kalendāra 
“Naktsmītnes Pārgaujas novadā 2017” jūlija mēneša naktsmītni (viesu 
nams un kempings “Paegļi”) tiks publicēta augusta izdevumā.
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