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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

29. janvārī, Pārgaujas novadā 
viesojās delegācija no Riškani 
rajona, kas atrodas Moldovas 
Ziemeļu reģionā. Riškani rajonu 
vizītes laikā pārstāvēja 3 perso-
nas – rajona padomes priekš-
sēdētājs Jurijs Urzika, finanšu 
direktors Igors Frečautans, kā 
arī Aleksandrs Krigans, kura 
pārziņā ir vietējās rīcības grupas 
veidošana LEADER programmas 
uzsākšanai Riškani rajonā. 

Moldovas viesus sagaidīja un 
uzņēma Pārgaujas novada do mes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents,
kā arī Attīstības plānošanas 
nodaļas speciālistes – tūrisma 
organizatore Rudīte Vasile, pro-
jektu vadītāja Eva Meijere un sa- 
biedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste Iluta Beķere. 

Vizītes laikā delegācijai tika 
prezentēts Pārgaujas novads, 
kā arī pašvaldības darbs, vēršot 
uzmanību uz tādām nozarēm, 
kā atbalsts uzņēmējdarbībai, tū- 
risma attīstība, kultūras manto-
jums, izglītība, amatiermākslas 
kolektīvi, sports, sociālais darbs 

un atkritumu apsaimniekošana. 
Vidzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāja Guna 
Kalniņa-Priede informēja mol-
dāvu viesus par Vidzemes galve-
najiem starptautiskajiem tūris- 
ma projektiem. 

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

19. februārī visas dienas ga -
rumā reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā (RAAC)
“Daibe” notika darbā ar jaunatni 
iesaistīto darbinieku tikšanās, 
lai meklētu labākos risinājumus 
jaunatnes darbam vides kontek-
stā. 

RAAC “Daibe” notikusī tik-
šanās vienviet pulcēja jaunat-
nes darbiniekus no SIA “ZAAO” 
apsaimniekošanas reģiona – no 
Pārgaujas, Cēsu, Amatas, Val-
mie ras, Rūjienas, Burtnieku, 
Salac grīvas, Naukšēnu, Valkas, 
un Priekuļu pašvaldībām. Tik-
šanās mērķis – veidot sadar-
bību vides izglītības jomā starp 
novadu jaunatnes darba orga-
nizatoriem un ZAAO, piesaistot 

Daibē tiekas Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību 
jaunatnes darbinieki

Pārgaujas novadā viesojas delegācija 
no Riškani rajona Moldovā

Riškani rajona pārstāvji de- 
monstrēja nelielu īsfilmu par 
Riškani, kā arī pastāstīja būtis-
kāko par rajona dabas bagātī-
bām, cilvēkiem, kultūras tra-
dīcijām, izglītības sistēmu un 
Eiropas Savienības fondu atbal-

stu projektu īstenošanai. 
Pēc prezentācijām delegāciju 

no Moldovas īpaši ieinteresēja 
mūsu izglītības sistēma, kā arī at- 
kritumu apsaimniekošanas kār- 
tība, kas Moldovā neesot tik aug-
stā līmenī. Tieši tāpēc viesiem 

bija iespēja apmeklēt Stalbes 
vidusskolu, kur viņi apskatīja 
skolotāju, skolēnu un skolas 
administrācijas ikdienas darbu. 
Tika apmeklēts arī SIA “ZAAO” 
Reģionālais atkritumu apsaim-
niekošanas centrs (RAAC) 
“Daibe”, kur Riškani rajona pār-
stāvji ieguva informāciju par 
atkritumu apsaimniekošanas 
tehnoloģijām un procesiem 
RAAC “Daibe”, kā arī par topošo 
dabas un tehnoloģiju parku 
“URDA”. 

Vizītes noslēgumā Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents un Riškani rajona 
padomes priekšsēdētājs Jurijs 
Urzika parakstīja vienošanos 
par sadarbību starp Pārgau-
jas novadu un Riškani rajonu. 
Sadarbība tendēta uz tādām 
jomām kā kultūra, tūrisms, eko-
nomika un vides aizsardzība. 

Starptautiskās sadarbības 
bieži vien spēj uzlabot abu pušu 
darba kvalitāti, nodrošināt starp-
tautisku pieredzes apmaiņu, kā 
arī rod jaunas iespējas un rosina 
uz problēmu risināšanu. Pār-
gaujas novada pašvaldībai jau ir 
sadarbības partneri Norvēģijā, 
Itālijā un Rumānijā. 

citus partnerus. Dienas gaitā 
jaunatnes darbinieki no SIA 
“ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciālistes Lauras Jegorovas 
guva paplašinātu informāciju 
par uzņēmuma darbību un pie-
dāvātajām iespējām, kā arī sav-
starpēji iepazinās, īsi prezentē-
jot to, kāds ir darbs ar jaunatni 
konkrētajā pašvaldībā. Ar lekciju 
“Aprites ekonomika” bija ieradu-
sies Ziemeļvalstu Ministru pado-
mes pārstāve Maija Kāle, kura 
klausītāju vidū raisīja pārdomas, 
kā arī diskusijas par aprites 
ekonomikas priekšrocībām un 
radītajām iespējām. Jaunatnes 
darbinieki devās ekskursijā pa 
RAAC “Daibe”, uzzinot daudz 
interesantu, kā arī iedvesmojošu 
faktu, ieguva informāciju par 
SIA “ZAAO” vides izglītību, ko 
sniedza vides izglītības projektu 
vadītāja Ieva Freimane. 

Unikāla iespēja bija topošā 

Dabas un tehnoloģiju parka 
(DTP) “URDA” apskate. Kā 
zināms, DTP “URDA” varēs ap-
meklēt un savu kompetenču 
papildināšanai izmantot bērni 
un jaunieši no dažādu novadu 
izglītības iestādēm. DTP ēkas 
būvniecībai līdzekļus piešķīrusi 

Izglītības un zinātnes ministrija. 
Būvniecības pasūtītājs ir Pār-
gaujas novada pašvaldība, cieši 
sadarbojoties ar SIA “ZAAO”. 
DTP tiek veidots, lai skolēniem 
būtu iespēja apgūt dabaszināt-
nes un tehnoloģijas ieinteresēti, 
saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdie-

nīgām mācību metodēm, izman-
tojot DTP infrastruktūras snieg-
tās iespējas. Tāpat arī ikviens 
skolotājs saņems atbalstu un 
konsultācijas, lai skolēniem ar 
interesi un laikmetam atbilstoši 
mācītu dabaszinātnes ne tikai 
klasē, bet arī ārpus tās. Taču 
būtiski, ka „URDA” būs pieejama 
ne tikai skolēniem, studentiem 
un zinātniekiem, bet ikvienam 
dabas draugam. DTP tiks atvērts 
2018. gada 10. maijā.

Kopīgā diena noslēdzās ar 
jaunatnes darbinieku ideju 
vētru, kuras laikā jaunatnes dar-
binieki savstarpēji dalījās pie-
redzē, kā arī pastāstīja par rak-
sturīgāko viņu pārstāvētajiem 
novadiem. Tika jau iezīmētas 
iespējamās sadarbības iespējas 
un secināts, ka, lai veiksmīgāk to 
varētu realizēt, ir biežāk jātiekas 
vai jākomunicē. 

Moldovas delegācija un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Foto: Iluta Beķere

Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību jaunatnes darbinieki. 
Foto: Laura Jegorova
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portu. Šis ir svarīgs faktors gan 
iedzīvotāju rekreācijas aktivi-
tātēm, gan vides speciālistu un 
operatīvo dienestu darbiniekiem 
glāb šanas darbiem un citām ar 
ezera apsaimniekošanu saistī-
tām dar bībām.

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Tā kā Pārgaujas novads atro-
das ērču encefalīta epidēmiskajā 
teritorijā, bērniem, kuri vēl nav 
sasnieguši 18 gadu vecumu, ir 
pieejama valsts apmaksāta vak-
cīna pret ērču encefalītu.

Slimību profilakses un kon-
troles centrs (SPKC) informē, ka 
katru gadu valsts apmaksātās 
vakcinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem vecumā no 1 līdz 18 
gadiem notiek saskaņā ar Minis-
tru kabineta 2000. gada 26. sep-
tembra noteikumu Nr. 330 
“Vakci nācijas noteikumi” apakš-
punktos noteikto:

Teritorijās, kurās saskaņā 
ar SPKC uzraudzības datiem ir 
visaugstākā saslimstība ar ērču 

Informācija par valsts 
apmaksāto bērnu 
vakcināciju pret ērču 
encefalītu 2018. gadā

encefalītu (ērču encefalīta epi-
dēmiskās teritorijās), ja bērna 
deklarētā dzīvesvieta ir ērču 
encefalīta epidēmiskajā terito-
rijā.

Bāreņus un bez vecāku gādī-
bas palikušos bērnus. Vakci-
nāciju plāno un veic ģimenes 
ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju 
plāno un organizē attiecīgās ies-
tādes administrācija. 

SPKC informē, ka, veicot epi-
demioloģiskās uzraudzības datu 
analīzi par saslimstību ar ērču 
encefalītu 2013.–2017. gadā, 
Centrs ir sagatavojis teritoriju 
sarakstu valsts apmaksātās bēr-
nu vakcinācijas veikšanai pret 
ērču encefalītu 2018. gadā. 

Detalizētāku informāciju 
iespē jams saņemt pie sava ģime-
nes ārsta.

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Darba dienās periodā no 
01.09. līdz 31.05. reiss no 
Cēsu AO uz Limbažiem pa re-
dzēts plkst. 07.50 (iepriekš 
plkst. 08.50). Reisā iekļauta pie-
turvieta “Umurgas skola”.

Sestdienās, svētdienās un dar-
ba dienās periodā no 01.06. līdz 
31.08. reiss no Cēsu AO uz Limba-
žiem paredzēts plkst. 08.50.

Iepriekš mājaslapā www.par-
gaujasnovads.lv informējām, ka 
no 1. marta būs arī izmaiņas mar-
šrutā Cēsis–Lielstraupe–Strau pe–
Cēsis. Šīs izmaiņas ar 1. martu vēl 
netiks ieviestas.

 Lūgums iedzīvotājiem sekot 
līdzi informācijai novada mājas-
lapā, kā arī pārvadātāja AS “Cata” 
mājaslapā www.cata.lv. 

par izmaiņām 
autobusu 
maršrutu 
tīklā

Ilze Kalniņa,
kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 29 jau-
tājumi:

• deputāti noklausījās iz pild-
direktores sniegto pārskatu par 
25.01.2018. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildi un pie-
ņēma to zināšanai;

• nolēma ņemt aizņēmumu 
projekta Nr. 17-09-A00702-
000126 “Pārgaujas novada paš-
valdības grants ceļu pārbūve”   
no Valsts kases aizņēmuma 
finanšu līdzekļiem;

• nolēma izstrādāt, iesniegt 
un īstenot projekta iesniegumu 
“Mobilās grīdas iegāde āra pasā-
kumu vajadzībām Raiskuma pa-
gastā” izstrādi, iesniegšanu bied-
rības “Cēsu rajona lauku partne-
rība” projektu konkursam Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpa-
sākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
akti vitātē “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un pare-
dzēja projekta īstenošanai nepie-
ciešamo pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu 10% apmērā no 
projekta kopējo un attiecināmo 
izmaksu summas;

• apstiprināja Pārgaujas no- 
vada pašvaldības organizēto kul-
tūras pasākumu ieejas maksas 
cenrādi;

• apstiprināja Pārgaujas no- 
vada pašvaldības vispārējās izglī-
tības iestāžu izdevumu tāmes  
savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018. gadam; 

• nolēma atļaut mainīt lieto-

šanas mērķi Dabas aizsardzības 
pārvaldes  pārvaldījumā esoša-
jiem valsts nekustamajiem īpa-
šumiem – 57 zemes vienībām 
Raiskuma, Stalbes un Straupes 
pagastos; 

• nolēma piešķirt adresi 
nekustamajam īpašumam Stal-
bes pagastā;

• nolēma noteikt lietošanas 
mērķi plānotajai zemes vienības 
daļai Straupes pagastā;

• apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu  nekustamajam īpa-
šumam Raiskuma pagastā;

• apstiprināja Pārgaujas 
novada pašvaldības 2018. gada  
projektu konkursa  nolikumu; 

• nolēma pārjaunot zemes 
nomas līgumu nekustamiem īpa-
šumiem Stalbes pagastā;

• nolēma aktualizēt Pārgau-
jas novada pašvaldības attīs  tības 
programmas 2013.–2019. ga- 
dam investīciju plānu; 

• apstiprināja Grantu kon-
kursa nolikumu komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Pārgau-
jas novadā;  

• nolēma pagarināt termiņu 
lēmuma pieņemšanai par pat-
vaļīgo būvniecību nekustamajā 
īpašumā  Raiskuma pagastā; 

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 2 “Par atkritumu 
apsaimniekošanu Pārgaujas no -
va da administratīvajā teritorijā”; 

• nolēma nodot atsavināša-
nai  vairākus Pārgaujas novada 
pašvaldībai piederošos nekusta-
mos īpašumus Stalbes pagastā 
un apstiprināja to nosacīto cenu; 

• nolēma ieguldīt nekus-
tamo īpašumu Daibes skola ar 
kadastra Nr.4280 005 0081 SIA 
“ZAAO” pamatkapitālā;

• nolēma nodot atsavināša-

nai nekustamo īpašumu  Stalbes 
pagastā;

• nolēma rīkot nomas tiesību 
izsoli nekustamajam īpašumam 
„Klēts”, Plācī, Straupes pagastā;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Pār -
gaujas novada domes 2017. gada 
19. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 10 „Par materiālo atbal-
stu Pārgaujas novadā””; 

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 4 “Par sociāla-
jiem pakalpojumiem Pārgaujas 
novadā”; 

• nolēma ievietot personu 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institū-
cijā;

• nolēma pieškirt pašvaldī-
bai piederošo dzīvojamo platību 
un noslēgt dzīvojamās telpas īres 
līgumu;

• nolēma piešķirt Pārgau-
jas novada pašvaldības balvas 
sporta jomā;

• nolēma pieķirt ikgadē jā at-
vaļinājuma daļu domes priekšsē-
dētājam H. VENTAM sākot ar šā 
gada 26. martu līdz 10. aprīlim;

• noklausījās Pārgaujas no -
vada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
pārskatu par bāriņtiesas darbu 
2017. gadā un deputāti pieņēma 
to zināšanai;

• nolēma ņemt aizņēmumu  
grants ceļa “Mazaiskrogs–Irbē - 
ni” pārbūvei no Valsts kases aiz-
ņēmuma finanšu līdzekļiem.

Nākamā domes sēde notiks 
22. martā, plkst. 15.00  Stalbē, 
komiteju sēdes – 15. martā.

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

Pārgaujas novada pašvaldības 
22. februāra domes sēdes apskats 

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 30. janvāra Pārgaujas 
novada iedzīvotāji mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv tika 
aicināti izteikt savu viedokli 
par publiski pieejamas un lab-
iekārtotas peldvietas pie Ungura 
ezera nepieciešamību.

Šis jautājums tika uzdots ar 
mērķi apzināt iedzīvotāju vie-
dokli, jo pašvaldība piedalās pro-
jektu konkursā un tā ieviešanas 
gadījumā plānots lab iekārtot 
atpūtas vietu un sakopt terito-
riju, taču oficiālas peldvietas 
izveidošana varētu būt kā nākot-
nes mērķis, tur pinot attīstīt šo 
teritoriju. Mērķis ir labiekārtot 
un sakārtot infrastruktūru pie 
Ungura ezera, izbūvējot plašu, 
ērtu stāvlaukumu un pontona 
laipu ezerā, lai radītu novada 
iedzīvotājiem un viesiem pie-
vilcīgu, sakārtotu atpūtas vietu. 
Projekta gaitā plānots sakārtot 
arī piebrauktuvi pie ezera, kas 
ir vienīgā publiskā piekļuve ar 
iespēju ielaist ezerā ūdenstrans-

Marta mēneša jautājums:
Vai esat informēti par 

iespēju iegūt audžuģimenes 
statusu?

• Jā;
• Nē;
• Nē, bet vēlos iegūt šādu
   informāciju.

Ir nepieciešama,
105 balsis

67 %

11 %

22 %

Nav nepieciešama,
34 balsis

Man tas nav 
aktuāli, 17 balsis

Valsts darba inspekcija (VDI) 
aicina mikro, mazos un vidējos 
uzņēmumus (ar nodarbināto 
skaitu līdz 50) iesniegt pietei-
kumus atbalsta saņemšanai, kas 
paredzēts nodarbināto drošības 
un veselības aizsardzības uzla-
bošanai un uzņēmumu darba 
vides sakārtošanai at bilstoši 
darba aizsardzības un darba tie-
sību prasībām.

Latvijas uzņēmēji var pie-
teikties atbalsta saņemšanai un 
sakārtot darba vidi savā uzņē-
mumā atbilstoši darba aizsardzī-
bas reglamentējošiem normatīva-
jiem aktiem. Atbalstu sniegs VDI 
piesaistītie speciālisti: kompeten-
tās institūcijas, kompetentie spe-
ciālisti, akreditētā laboratorija un 
izglītības iestāde.

Atbalsts tiek sniegts Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) pro-
jektā “Darba drošības norma-
tīvo aktu praktiskās ieviešanas 
un uzraudzības pilnveidošana” 
Nr.7.3.1.0/16/I/001, kas paredz 
uzņēmumiem saņemt darba vides 
risku izvērtēšanu, darba aizsar-
dzības pasākuma plāna izstrādi, 
rekomendācijas par darba aiz-
sardzības struktūras izveidošanu, 
apmācības darba aizsardzības 
speciālistiem un uzticības perso-
nām. Saskaņā ar eksperta norā-
dījumiem, atbalsta ietvaros tiks 
nodrošināta arī laboratorisko 
mērījumu veikšana. Ar šī pro-
jekta palīdzību līdz 2022. gada 

31. decembrim atbalsts tiks 
sniegts 4700 uzņēmumiem.

Atbalstam var pieteikties uzņē-
mumi, kas veic kādu no Ministru 
kabineta 2005.gada 8.februāra 
noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par 
komercdarbības veidiem, kuros 
darba devējs iesaista kompetentu 
institūciju” 1. pielikumā noteik-
tajiem komercdarbības veidiem 
atbilstoši vispārējās saimniecis-
kās darbības klasifikācijai NACE.   

Iepazīties ar atbalsta piešķir-
šanas noteikumiem un pietei-
kumu veidlapas atrodamas VDI 
mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā 
“Projekti”-> “ESF” -> apakšsadaļā 
“Atbalsts darba devējiem”.

Pieteikumu var iesniegt 
parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu, nosūtot uz e-pastu info.
esf@vdi.gov.lv, nosūtot pa pastu 
vai personīgi iesniedzot VDI ESF 
projekta lietvedībā, Kr. Valdemāra 
iela 17-17, Rīga, LV-1010, darba 
dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 
un piektdienās no plkst. 8:00 līdz 
14:30.

Papildus informāciju par pie-
teikuma sagatavošanu un par 
atbalsta piešķiršanu var iegūt pa 
tālruni 25484719 vai 25702127, 
vai nosūtot uz e-pasta adresi info.
esf@vdi.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Evita Rancāne, 

Valsts darba inspekcijas ESF 
projekta vecākā eksperte 

sabiedrisko attiecību jautājumos.

Valsts darba inspekcijas 
Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Darba drošības normatīvo aktu 
praktiskās ieviešanas un uzraudzības 
pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais 
fonds

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.cata.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.vdi.gov.lv
mailto:info.esf@vdi.gov.lv
mailto:info.esf@vdi.gov.lv
mailto:info.esf@vdi.gov.lv
mailto:info.esf@vdi.gov.lv
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No 2018. gada 1. marta līdz 
5. aprīlim varēs pieteikties atbal-
sta saņemšanai mežu kopšanai 
apakšpasākumā “Ieguldījumi 
me  ža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlaboša-
nai”. Šī būs jau piektā projektu 
pieņemšanas kārta, tās kopējais 
publiskais finansējums ir 2,015 
miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt 
fiziskas personas – zemes īpaš-
nieki, juridiskas personas, paš-
valdības – meža zemes īpašnieki, 
pašvaldību kapitālsabiedrības, 
kas apsaimnieko pašvaldības 
īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas 
aktivitātes:

• jaunaudžu retināšanu un 
jaunaudžu retināšanu ar atzaro-
šanu;

• neproduktīvu mežaudžu 
nomaiņu saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem par koku ciršanu 
mežā;

• valdošās koku sugas no-
maiņu baltalkšņa sugu mežau-
dzēs no 30 gadu vecuma vai blīg-
znas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par pra-
sībām atbalsta pretendentiem, 

nosacījumiem atbalsta saņem-
šanai un citiem jautājumiem var 
lasīt dienesta mājaslapā sadaļā 
“Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mež-
saim  niekus, kuri nesaņēma 
finan sējumu iepriekšējā minētā 
pa  sākuma kārtā, pieteikties 
atbalsta saņemšanai šajā kārtā. 

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu, to var 
darīt arī, ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu, kā arī per-
sonīgi LAD reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. 
Projekta iesniegumi, kas tiks 
saņemti pasta sūtījuma veidā, 
netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Lauku attīstības 
programmas pasākuma “Iegul-
dījumi meža platību paplašinā-
šanā un meža dzīvotspējas uzla-
bošanā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Mežsaimnieki varēs 
pieteikties atbalsta 
saņemšanai mežu kopšanai

Jauno tūrisma sezonu sākot
Liene Zilvere
projekta HANSA asistente,
Attīstības plānošanas nodaļa

Ar dalību starptautiska-
jās tūrisma izstādēs “Balttour 
2018” Rīgā un “Tourest 2018” 
Tallinā aizsākta gatavošanās 
jaunajai tūrisma sezonai. Abās 
izstādēs tika pārstāvēts arī 
Pārgaujas novads, prezentējot 
tūrisma piedāvājumu un iespē-
jas novadā gan projekta “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbī-
bai (HANSA)”, gan EnterGauja 
stenda ietvaros. 

Kā atzina novada tūrisma 
speciāliste Rudīte Vasile, no 
apmeklētāju puses aizvien pie-
aug interese par aktīvās atpū-
tas iespējām Gaujas Nacionālajā 
parkā un tā apkārtnē. Tāpat 
daudz tiek jautāts par garšu fes-
tivāliem un iespējām baudīt vie-
tējos lauku labumus.

Projekta HANSA stends 
apmeklētājus šogad pārstei-
dza ar jautājumu viktorīnu un 
iespēju laimēt noderīgas balvas, 
piemēram, braucienu ar kuģīti 

pa Daugavu. Šādas aktivitātes 
nodrošina iespēju piesaistīt vai-
rāk apmeklētāju. Cilvēki uzzina 
gan par Straupes, gan citu gala-
mērķu piedāvātajām iespējam, 
kas ne tikai pārsteidz, bet iedro-
šina izstāžu apmeklētājus plānot 
jaunus brīvdienu maršrutus.

Turpinot gatavošanos tū -
risma sezonai, projekta HANSA 
asistente Liene Zilvere no 7. līdz 
11. martam dosies uz starp   tau-

Liene Zilvere (pirmā no labas) kopā ar projekta HANSA partnerēm 
starptautiskajā izstādē “Balttour 2018”. Foto: Nils Smelteris

tisko tūrisma izstāde “ITB Berlin 
2018” Berlīnē, Vācijā. Tā ir lie-
liska iespēja dibināt kontaktus 
ar tūrisma nozares profesionā-
ļiem, apmeklēt izzinošus semi-
nārus, bet galvenokārt, tikties 
ar tūrisma firmām un operato-
riem, prezentējot tūrisma pie-
dāvājumu un iespējas projekta 
HANSA pilsētās, tostarp Straupē 
un visā Pārgaujas novadā. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka līdz 03.04.2018., 
izmantojot LAD Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu (EPS – 
https://eps.lad.gov.lv/login) ir 
iespējams iesniegt lauku bloku 
un ainavas elementu precizēša-
nas pieprasījumus 2018. gada 
Vienotā iesnieguma sezonai.

Lauku bloku/ainavas ele-
mentu precizēšanas pieprasī-
jums jāiesniedz, ja vēlaties:

• iekļaut lauku blokā JAU 
sakoptu platību vai no lauku 
bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību;

• pievienot jaunus ainavas 
elementus (koku vai krūmu 
pudurus vai akmeņu kaudzes un 
dīķus).

UZMANĪBU! Uz lauku bloka 
precizēšanas pieprasījuma 
iesniegšanas brīdi platībai jābūt 
sakoptai (nav krūmu, celmu, 
kūlas u.c.). Platība tiks apse-
kota dabā. Ja tā nebūs sakopta, 
tā netiks iekļauta lauku blokā 
un šogad vairs netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana. 
Informāciju, kā jābūt sakoptiem 
laukiem, lai tos iekļautu lauku 
blokos LAD mājaslapā http://
www.lad.gov.lv/lv/

Pārliecinieties par savām 
apsaimniekotajām platībām 
LAD ģeogrāfiskajā informācijas 
sistē  mā http://karte.lad.gov.lv/,
kurā ir apkopota aktuālā infor-

mācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un ainavas 
elementiem lauku blokos.

Iepazīstieties ar lauku bloku 
precizēšanas nosacījumiem un 
aizpildīšanu rokasgrāmatā, kas 
pieejama LAD mājaslapā http://
www.lad.gov.lv/lv/. 

Lauku bloku/ainavas ele men-
tu precizēšanas pieprasī ju mā 
ir iespēja izveidot lauk     saimnie-
ka bloku (savas ap    saim    niekotās 
platības nošķiršana no kaimiņu 
apsaim niekotajām platībām). 
Jāņem vērā, ka šāda veida pre-
cizēšanas pieprasījumi var tikt 
izskatīti sezonas laikā.

Vienotā iesnieguma iesnieg-
šanas laikā ārpus lauku bloka 
varēs pieteikt tikai tādu sakoptu 
platību, kas ir vismaz 0,30 ha.

Precizēšanas pieprasījuma 
iesniegšana nav pieteikšanās 
uz atbalstu. Lai pieteiktos pla-
tību maksājumiem, jums būs 
jāiesniedz vienotais iesniegums 
2018. gadam!

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos sazinieties ar mums, 
nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv 
vai zvanot pa tālruni 67095000 
vai 67027843.

Lauku atbalsta 
dienesta ziņas

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Projektā “Dabas infrastruktūras atjaunošana 
Gaujas Nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas nova-
dos”, kas tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa 
5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās” joprojām turpinās būvniecības 
darbi. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot gājēju 
taku gar Sarkanajām klintīm, izvietot informācijas 
stendus, atpūtas soliņus, atkritumu urnas, kā arī 
sakārtot piebrauktuvi un stāvlaukumu. 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu 
konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gada pasākumam “7.2 Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku ap   vidos”, kurā 
savu projektu iesniedza arī Pārgaujas novada paš-
valdība, februāra sākumā saņemts Lauku atbalsta 
dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu un finansējuma piešķiršanu. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību 
grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pār-
būve. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru 
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. Paredzētais ELFLA līdzfinan-
sējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām iz -
maksām. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais 
atbalsta apmērs ir noteikts MK noteikumos Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā, Pārgaujas novadam paredzot 
760 000 EUR.

Ar Eiropas fondu atbalstu 
uzsāks grants ceļu atjaunošanu 
Pārgaujas novadā

Pārgaujas  novadā plānots atjaunot četrus ceļus 
ar kopējo garumu 9,27 km: 

• autoceļš Čaukas–Ziemeļi (Raiskuma pa-
gasts) – plānots pārbūvēt ceļu 1,04 km garumā. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 238 117,10 EUR 
(ar PVN), publiskais finansējums 95 149,43 EUR; 

• autoceļš Straupe–Bērzmuiža–Klāmaņi 
(Strau pes pa gasts) – plānots pārbūvēt ceļu 1,83 km 
garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
149 708,21 EUR (ar PVN), publiskais finansējums 
134 737, 39 EUR; 

• autoceļš Čaukas–Ziemeļi (Raiskuma pa -
gasts) – plānots pārbūvēt ceļu 3,78 km garumā. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 425 993,71 EUR 
(ar PVN), publiskais finansējums 375 832,90 EUR;

• autoceļš Jaunzemi–Vārnēni (Stalbes pa-
gasts) – plānots pārbūvēt grants ceļu  2,62 km 
garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
202 832,32 EUR (ar PVN), publiskais finansējums 
154 280,28 EUR. 

Būvdarbus plānots uzsākt un īstenot 2018. gadā. 

Labiekārtojamajā teritorijā atrodas arī Rūcama-
vots, kas ir populāra dzeramā ūdens ieguves vieta 
gan Cēsu, gan Pārgaujas novada iedzīvotājiem, taču 
atgādinām, ka būvdarbu laikā piekļuve avotam ir 
liegta. Lūgums iedzīvotājiem būt sa protošiem un 
neatrasties Sarkano klinšu teritorijā, kamēr tas 
nav atļauts. 

Projekts tiek īstenots kopā ar partneri – Cēsu 
novada pašvaldību. Projekta izmaksas 85% 
apmērā tiks segtas no Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda.

Labiekārtošanas darbi pie 
Sarkanajām klintīm turpinās

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
https://eps.lad.gov.lv/login
http://karte.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
mailto:eps@lad.gov.lv
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Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2018. gadam  

Klasif. kods Rādītāji Rinda PLĀNS

 Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2395366
  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2 2160852

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3  
  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 2160852

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 5 234514
  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi  6 203783

  4.1.1.1.     Tekošā gada 7 183783
  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 8 20000

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām  9 15370
  4.1.2.1.      Tekošā gada 10 14370
  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 1000

4.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 12 13742

4.1.3.1. Tekošā gada 13 12242
 Iepriekšējo gadu parādi 14 1500

4.1.4.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm 15 1619
 Tekošā gada 16 1619

  Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 17 4770
 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas 18 3670

 9.4.0.0.
Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašvaldības 
budžetā 19 2400

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 20 2000
 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 21 400

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  22 1270

9.5.1.1.
Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu 
kopiju saņemšanu 23 20

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 24 700
9.5.1.7. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu 25 50

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 26 500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  27 100

10.1.4.2.    Pašvaldības policijas sods 28 50

10.1.4.3.    Pašvaldības administratīvais sods 29 50
12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi  30 1000
 Pārējie ieņēmumi 31 1000

12.2.4.0.
Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpniecisko 
izmantošana 32 1000

 Citi ieņēmumi 33  
 līgumsodi 34  

13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 35 0
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma 36  
13.2.2.0. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 37  
13.2.3.0. Ieņēmumi no kustamās mantas pārdošanas 38  

   Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 39 1604653
18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 40 1554653

18.6.2.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 41 19000
18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 42 278032

18.6.2.5 Mērķdotācija  Raiskuma sanatorijas internātskola 43 583464
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 44 40000

 LAD ,KAC  FINANSĒJUMS 45 18000
 Dotācijas no budžeta 46 34101

18.6.4.0.
Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumi 
no PFIF 47 575156

18.6.9.2. Stipendiātu programma 48 6900
19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti 49 50000

19.2.0.0.
Ieņēmumi pašvaldības  budžetā no citām pašval-
dībām 50 50000

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 51 50000
21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 52 159000
21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 53 144000
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 54 22000

21.3.8.1. Telpu noma 55 7000
21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 56 5000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 57 10000

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  maksas pakalpojumiem 58 122000
21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 59 2000
21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 60 115000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 61 5000

21.4.0.0. Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM 62 15000
  I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 63 4163789
 Vispārējie ieņēmumi 64 2559136
 Transferti 65 1604653
 Aizņēmumi 66  

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam 

Klasif. kods Rādītāji Rinda
PLĀNS

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 504982
01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 484181

01.100.001     Izpildvara - novada pārvalde  4 353666
01.100.003     Izpildvara - deputāti, komitejas 5 15120
01.100.006     Izpildvara - finanšu nodaļa 6 115395

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 15801
01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 8 5000

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2. punktu dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var apstiprināt pašvaldības 
budžetu, budžeta grozījumus un pārska-
tus par budžeta izpildi, kā arī saimnie-
cisko un gada publisko pārskatu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību 
budžetu” 7. pantu pašvaldības savus 
budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda 
patstāvīgi, ievērojot “Likumu par budžetu 
un finanšu vadību” un likumu “Par pašval-
dībām”, kā arī citus likumus un Ministru 
kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 
institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību 
budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav 
paredzēts likumā.

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pār-
gaujas novada domes Finanšu komitejas 
atklāti balsojot: PAR-, PRET-, ATTURAS-, 
NOLEMJ:

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas novada 
domes lēmumu (protokols Nr. 1, 2.§) 
25.01.2018.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu 
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
7. pantu.

1. Apstiprināt Pārgaujas novada paš-
valdības 2018. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus sadalījumā pa ieņēmumu 
veidiem 4 163 789 EUR apmēra, pamat-
budžeta izdevumus sadalījumā pa ies-
tādēm un atsevišķām struktūrvienībām 
4 839 653 EUR apmērā, t.sk. aizņēmumu 
atmaksu Valsts Kasei 129 888  EUR 
apmērā; saskaņa ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt pamatbudžeta nau-
das  līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 
858 031 EUR apmērā un nesadalīto 
naudas līdzekļu atlikumu 182 167 EUR 
apmērā.

3. Apstiprināt Pārgaujas novada paš-
valdības specialā budžeta 2018. gada 
ieņēmumus sadalījumā pa ieņēmumu 
veidiem 511 853 EUR apmēra, speciālā 
budžeta izdevumus sadalījumu pa atse-

1. pielikums  
25.01.2018 saistošajiem noteikumiem Nr. 1.

1. Apstiprināt saistošos  noteikumus 
Nr. 1 „Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2018. gadam” saskaņā ar pieliku-
miem.

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kan-
celejas nodaļai (vadītāja I. Kalniņa) ne 
vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc sais-
tošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt 
rakst veidā un elektroniskā veidā zināša-
nai LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3. Publicēt izdotos Saistošos notei-
kumus Nr. 1 Pārgaujas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Pārgaujas 
Novada Vēstis”.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
veikt Pārgaujas novada pašvaldības 
izpilddirektorei M. Drubiņai.

višķām struktūrvienībām 411 427 EUR 
apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Apstiprināt speciālā budžeta nau-
das līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 
553 366 EUR apmērā un nesadalīto 
nau das līdzekļu atlikumu 653 792 EUR 
apmērā ;

5. Apstiprināt pašvaldības saistību  
pamatsummas apmēru uz gada sākumu 
1 642 697 EUR apmērā. Saskaņā ar 
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem, 2018.
gadā nodrošināt  pašvaldības aizņēmumu 
pamatsummu atmaksu un procentu sa-
maksu  noteiktajos termiņos un apmēros. 

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, 
lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu 
nepārsniedz attiecīgajai programmai/
pasākumam tāmē apstiprinātos un plāno-
tos budžeta izdevumus atbilstoši ekono-
miskajām kategorijām. 

7. Budžeta izpildītāji organizējot iestā-
des, nodaļas un struktūrvienības funkciju 
izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma procedū-
ras ievērošanu atbilstoši likumam „Pub-
lisko iepirkumu likums”.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Par saistošo  noteikumu Nr. 1 
“Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2018.gadam” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 1
„Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2018. gadam”

Turpinājums 5. lpp.
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03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 9 88743
03.200.008   Ugunsdrošība 10 27840
03.300.009   Bāriņtiesa 11 32777
03.400.077   Policija 12 28126

04.000.000 Ekonomiskā darbība 13 129746
04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 14 7220
04.510.055  Autotransports 15 25000
04.510056. TŪRISMS 16 20286
04.510.092 GNP 17 6290
04.510.108 HANZA 18 70950

05.200.000  Vides aizsardzība 19 62925
05.200.012  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 20 22664
05.200.013  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 21 13838
05.200.077  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 22 4250
05.200.014  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 23 22173

06.000.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 24 976604
06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  25 344427

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 26 55924
06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 27 18570
06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 28 232350
06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 29 37583

06.200.000 Teritorijas attīstība 30 212150
06.200.016   Teritoriālā plānošana 31 138212
06.200.017   Teritorijas labiekārtošana - Straupe 32 19597
06.200.018   Teritorijas labiekārtošana - Stalbe 33 20153
06.200.019   Teritorijas labiekārtošana - Raiskums 34 34188

06.300.000 Ūdensapgāde 35 60574
06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 36 10930
06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 37 25533
06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 38 3700
06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 39 20411

06.600.023
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana - kom.
saimn.vadība 40 88500

06.601.000 Kapu saimniecība 41 60165
06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 42 16108
06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 43 11178
06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 44 32879

06.603.000 Apkure 45 210788
06.603.027   Apkure - Straupe 46 80445
06.603.028   Apkure- Stalbe 47 93715
06.603.029   Apkure - Raiskums 48 36628

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 49 572686
08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 50 143251

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi - Straupe 51 34278
08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi - Stalbe 52 24398
08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi - Raiskums 53 4575
08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 54 80000

08.210.000   Bibliotēkas 55 62140
08.210.034   Bibliotēka - Straupe 56 28129
08.210.035   Bibliotēka - Stalbe 57 16125
08.210.036   Bibliotēka - Raiskums 58 17886

08.220.000   Muzejs 59 53431
08.231.000   Kultūra 60 217011

08.231.038     Kultūra - Straupe 61 55588
08.231.039     Kultūra - Stalbe - Rozula 62 79861
08.231.040    Kultūra - Raiskums 63 52295
08.321.123 Simtgades pasākumi 64 29267

08.228.067
Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sabiedris-
kās attiecības 65 41529

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 66 55324
08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 67 28579
08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 68 10545
08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 69 16200

09.000.000 Izglītība 70 1997562
09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība 71 1767562

09.210.047      Pamatskola - Straupes 72 476913
09.210.000  Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 73 583464
09.211.049 Vidusskola Stalbe 74 695305

 Kompetenču attīstība 75 11880

09.600.075
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln. 
braukšanas biļešu kompensācija 76 20000

09.820.000
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. 
par izglītību 77 210000

10.000.000 Sociālā  aizsardzība 78 376517
10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos - Stipendiāti 79 6900

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība 80 369617

10.910.061
Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -sociālais 
dienests 81 149817

10.920.060
Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi- 
pabalsti 82 146800

10.930.065
Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi- 
pansionāti 83 45000

10.930.095 Pārējie soc.pab. -  Asistenta pakalpojumi 84 28000
 Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 85 4709765
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 86  

1000 Atlīdzība 87 2240095
1100 Atalgojums 88 1734377
1200 Darba dev.soc.iemaksas 89 505718
2000 Preces un pakalpojumi 90 1632284
2100 Komandējumu izdevumi 91 29052
2200 Pakalpojumi 92 1092058
2300 Preces 93 497334
2400 Izdevumi periodikai 94 3220
2500 Nodokļu maksājumi 95 10620
4000 Procentu izdevumi 96 2000
5000 Pamatkapitāla palielināšana 97 428496
5100 Nemateriālie ieguldījumi 98 5700
5200 Pamatlīdzekļi 99 422796
6000 Sociāla palīdzība 100 151890
7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 101 255000

 
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kate-
gorijām 102 4709765

 FINANSĒŠANA 103  
 Aizņēmuma  atmaksa 104 129888
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 105 858031
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 106 182167
 Izdevumi kopā 107 4839653
 Ieņēmumi kopā 108 4163789

atlikums
2. pielikums   25.01.2018 Saistošajiem noteikumiem Nr.1

Specbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam
Klasif. kods Rādītāji Rinda Plāns

  I  Kopā ieņēmumi  1 511853
  III Nodokļu ieņēmumi  2 250000
1.0. Tiešie nodokļi 3 250000
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 4 250000

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 5 250000
5.0 Transferti 6 186580

18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 7 186580
21.4.9.9. Sarkanās klintis - DABAS TAKA 8 75273

Specbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam
Klasif. kods Rādītāji Rinda

Plāns
 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1

05.200.000  Vides aizsardzība 2 224922
05.200.012  Vides aizsardzība 3 104122

 Sarkanās klintis - DABAS TAKA 4 96800
 Dabas un tehnoloģiju parks 5 24000

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 6 186505

06.100.000
Mājokļu un ēku uzturēšana  (247.31 km/ 754 
EUR) 7

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 8 64426
06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 9 45209
06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 10 76870

 Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 11 411427
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā AUTO 58093
  DRN 495273
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās AUTO 58168
  DRN 595624

Turpinājums no 4. lpp.
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 Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumi plānoti 4163789 EUR apmērā. 
Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir 26.78 %, salīdzinot ar 2017. gada 
budžetā saņemtajiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 
un ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi  no valsts un 
pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra:
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis  51% - 2160852 EUR
Nekustamā īpašuma nodokļi 5 % - 234514 EUR
Valsts transfertu ieņēmumi 38 % - 1604653 EUR
Maksas pakalpojumu un pārējie  ieņēmumi 6% - 163770 EUR
Ieņēmumu plāns salīdzinot ar 2017. gada izpildi ir samazinājies sakarā ar iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa samazinājumu par 30935 EUR un valsts transfertu maksājumu 
samazinājumu par 1 374 789 EUR. Transfertu samazinājums saistīts ar Izglītības finansēto 
transfertu plānošanu 8 mēnešu periodam un 2017. gadā piešķirto mērķdotāciju Dabas 
un tehnoloģiju parka izveidei 0,89 milj. EUR piešķiršanu un realizāciju. Pārējie ieņēmumi 
ir plānoti iepriekšējā gada izpildes līmenī.

Nodokļu ieņēmumi. 2018. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 
plānoti 2 395 366 EUR  vai par 2,45 % mazāk kā SAŅEMTI 2017. gada budžetā. Iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis plānots 98,59 % apmērā, nodokļu ieņēmumu samazinājums saistīts 
ar iedzīvotāju skaita samazinājumu. Nekustamā īpašumu nodoklis plānots 89,05 % 
apmērā salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, īpašumu nodokļa iekasēšana plānota ar 
piesardzības principu. 
 

Klasif. 
kods

 
Rādītāji

IZPILDE 
2017 PLĀNS

 Salīdzinot 
% ar 2017. 
gada izpildi

 Tiešie nodokļi (t.sk.): 2455131 2395366  
  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2191787 2160852 98.59

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 2191787 2160852 98.59
  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 263344 234514 89.05

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par zemi  227145 203783 89.71

  4.1.1.1. Tekošā gada 203118 183783 90.48
  4.1.1.2. Iepriekšējo gadu parādi 24027 20000 83.24

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par ēkām  21207 15370 72.48

  4.1.2.1. Tekošā gada 19303 14370 74.44
  4.1.2.2. Iepriekšējo gadu parādi 1904 1000 52.52

4.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis 
par mājokļiem 14992 15361 102.46

4.1.3.1. Tekošā gada 12877 13861 107.64
 Iepriekšējo gadu parādi 2115 1500 70.92

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 
2018. gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās dar-
bības pamats un finanšu instruments, ar 
kuru tā nodrošina savu autonomo  funk-
ciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un soci-
ālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldī-
bas finansiālajām iespējām un tiek veidota 
teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Pārgaujas  novada 2018.gada budžeta 
plāns izstrādāts, pamatojoties uz likumu 
„Par valsts budžetu 2018. gadam”, Paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas likumu, 
ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un 
finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu 
prasības, kā arī pamatojoties uz Pārgau-
jas no vada pašvaldības Attīstības prog-
rammas 2013.–2019. gadam aktualizēto 
investīciju plānu (Domes sēde Nr. 3; 13&, 
23.02.2017).

Sastādot 2018. gada budžeta plānu, 
pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši 
novada attīstības prioritātēm, nodrošinot 
budžeta sabalan sētību.

Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un 
ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu 
līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība 
valsts ekonomikas attīstībā un valstiski 
tiek mainīti pašvaldību ietekmējošie 
nodokļi, tad attīstības plānošanas kon-
tekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc 
iespējas racionālāk attiecīgajā periodā 
sadalīt prognozētos pieejamos finanšu 
līdzekļus pašvaldības funkciju un uzde-
vumu izpildei un attīstībai, atbilstoši paš-
valdības plānošanas dokumentos noteik-
tajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un 
uzdevumiem. Pārgaujas novada pašval-
dības 2018. gada budžetu raksturo šādas 
galvenās prioritātes: finansējuma nodro-
šināšana infrastruktūras uzturēšanai un 
attīstībai, neatliekamajām sociālajām 
vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrī-
bas daļai un kvalitatīvas izglītības sistē-
mas uzturēšanai. 

Budžets tiek plānots ar piesardzības 
principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts 
uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība 
varētu tik apšaubīta un kuru neizpildes 
gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldī-
bas funkciju izpilde. Budžeta ieņēmumu 
un izdevumu prognoze, kā arī finanšu 
resursu izlietojuma plā ni izskatīti Pārgau-
jas novada domes paplašinātajā Finanšu 
komitejas sēdē 2018. gada 17. un 18. jan-
vārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju 
vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasī-
jumu iesniedzējus.

Budžeta izdevumus 2018. gadā ietek-
mēja likuma grozī jumi par pedago gu algu 
samaksu un minimālās darba algas palieli-
nājumu valstī. Saskaņā ar likuma grozīju-
miem, pašvaldība nodrošināja visu  peda-
gogu darba algu samaksas finansējumu 
680 EUR par likmi, nosedzot trūkstošo 
finansējumu no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem. Pašvaldība ir nodrošinājusi dar -
ba algas palie  linājumu saistībā ar mini mā-
lās darba algas pieaugumu darbiniekiem.

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu 
resursus pašvaldības attīstības projektu 
finansēšanai, pārskata gadā tiks ņemti aiz-
ņēmumi Valsts kasē Ilgtermiņu investīciju 
projektu realizācijai. Budžeta plānā pro-
jekti tiks iekļauti pēc aizņēmuma saņem-
šanas Valsts kasē.

Lai aktualizētu un pilnveidotu attīstī-
bas programmu dome 2017. gadā pieņēma 
lēmumu par esošo attīstības programmas 
aktualizēšanu un jaunas attīstības prog-
rammas izstrādes uzsākšanu. Izstrādes 
uzsākšana nepieciešama, lai laicīgi un kva-
litatīvi sagatavotu mērķus un pasākumus 
novada turpmākajai attīstībai, par pamatu 
ņemot esošo attīstības plānošanas doku-
mentu izvērtējumu un ES fondu nākamā 

plānošanas perioda investīciju mērķus.
Esam izvirzījuši Pārgaujas novada 

attīstības vīziju nākotnē: 
• Pārgaujas novadam nā kotnē jābūt 

vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā 
teritorijā: pakalpojumiem - viegli sasnie-
dzamiem un kvalitatīviem; tehniskai 
infrastruktūrai – pilnveidotai un moder-
nai; dabas un cilvēka saimnieciskās darbī-
bas mijiedarbībai – ilgtspējīgai, saglabājot 
novada unikālās vērtības – ainavisko dabu 
ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi. 

• Novads ilgtermiņā nostiprinās kā 
aktīva pašvaldība ne tikai vietējā mērogā 
ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, 
veiksmīgu jaunatnes politiku un daudziem 
pašdarbības kolektīviem, bet arī Latvijā, 
organizējot dažāda mēroga pasākumus. 
Kopumā Pārgaujas novadu raksturo pozi-
tīva rosība – novads veidojas par laikme-
tīgu lauku idilli ar aktīviem un darbīgiem 
iedzīvotājiem. 

• Pārgaujas novada izglītības iestādes 
nodrošina konkurētspējīgu izglītību; attīs-
tīta ir mūžizglītība un interešu izglītība; 
bagāta kultūras; sporta un sabiedriskā 
dzīve. 

• Novada ekonomisko vidi veido mēr-
ķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki, īpaši 
attīstīta ir lauksaimniecība un lauksaim-
niecības produktu ražošana ar pievienoto 
vērību, kā arī tūrisms. Novads piesaista 
iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, 
dabas skaistumu un sniedz nepieciešamo 
pilnīgai dzīvei.

• ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ 
GAUJAI ar vienmērīgi pie ejamu, mūsdie-
nīgu sociālo un tehnisko infrastruktūru, 
veiksmīgu sadarbību, dinamisku izaugsmi. 

Sastādot 2018. gada budžeta projektu, 
pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši 
novada attīstības prioritātēm, nodroši-
not budžeta sabalansētību un attīstību 
veicinošu projektu īstenošanu saskaņā ar  
Pārgaujas novada Attīstības programmu 
2013.–2019. gadam (turpmāk – Attīstības 
programma). Programma ir vidēja ter-
miņa politisks dokuments, kurā noteikts 
7 gadu pasākumu kopums ilgtermiņa prio-
ritāšu īstenošanai un kas nosaka Stalbes, 
Straupes un Raiskuma pagastu iedzīvo-
tāju intereses, mērķus un redzējumu par 
kopīgu novada attīstību un nākotni. 

2018. gada budžetā kā prioritāte ir teri-
torijas infrastruktūras attīstība,  izglītības 
iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta 
būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpi-
nāsies ēku energoefektivitātes uzlaboša-
nas projekti, kas varētu dot energoresursu 
samazinājumu nākotnē. 

Pārgaujas novada pašvaldības  
prioritāri īstenojamie projekti 2018. gadā: 

• Grants ceļu pārbūve Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. 

• Projekts “Kultūra, vēsture, arhi-
tektūra Gaujas un laika lokos”, kas īste-
nots darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” SAM 5.5.1 “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas  mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros (Ungur-
muižas Ledus pagraba atjaunošana un 
apkures izbūve Muižnieka dzīvojamai ēkai 
un blakus esošās skolas ēkai). 

• Straupes ciema ūdenstorņa 
atjaunošana. 

• Stalbes vidusskolas struk tūrvienības 
ēkas Auciemā energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumi – ēkas fasādes atjau-
nošana. 

• Saimniecības ēkas Raiskumā un 
“Pagastmājas” apkures sistēmas pārbūve 

pārejai uz atjaunojamiem energoresur-
siem (pašvaldības tehnikas novietnes un 
publisko WC būvniecība; apkures ierīko-
šana pašvaldības ēkā “Pagastmāja”). 

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšana publisko teritoriju apgaismo-
juma infrastruktūrā: Auciema un Straupes 
ciemos. 

• Tūrisma infrastruktūras attīstība: 
Projekts “Dabas infrastruktūras atjauno-
šana Gaujas nacionalajā parkā, Cēsu un 
Pārgaujas novados” darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.4.1. 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudz-
veidību un aizsargāt ekosistēmas”, 5.4.1.1. 
pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās” ietvaros (Tūrisma 
infrastruktūras izbūve Raiskuma pagasta 

Sarkanajās klintīs pie Gaujas).
• Raiskuma bibliotēkas pār vietošana 

uz atbilstošākām telpām. 
• Dabas un tehnoloģju parka izveides 

pabeigšana atkritumu poligona “Daibe” 
teritorijā (ZAAO). 

Pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta 
(neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus). 

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  
kopējie ieņēmumi 4,7 milj. EUR, no kuriem 
pamatbudžeta ieņēmumi 4,2 mij. EUR 
un specbudžeta ieņēmumi 0,5 milj. EUR 
apmērā. 

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi 
plānoti 5,2 milj. no kuriem pamatbudžeta 
izdevumi plānoti 4,8 milj. EUR un specbu-
džeta izdevumi 0,4 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2018

Transfertu 
ieņēmumi
1 604 653 EUR

Nenodokļu 
ieņēmumi
4770 EUR

Pārējie maksas ieņēmumi
159 000 EUR

Tiešie nodokļi
2 395 366 EUR

Turpinājums 7. lpp.
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Nenodokļu ieņēmumus 2018. gadā plānots iekasēt 4770 EUR apmērā vai par 92,3 % 
mazāk  kā 2017. gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Ieņēmumu plāna 
samazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 2018. gada sākumā 
vēl nav plānots. Ieņēmumi tiks ieplānot budžeta grozījumos, kad reāli tiks atsavināti 
īpašumu un saņemta samaksa.

 Klasif. kods  Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot 
% ar 2017. 
gada izpildi

  Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 62519 4770 7.63
 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas 4190 3670 87.59
 9.4.0.0. Valsts nodevas,kas ieskaitītas pašv.  2726 2400 88.04

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 2257 2000 88.61
 9.9.0.0.      VN no dzimtsarakstu darbības 469 400 85.29

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  1464 1270 86.75

9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par dokumentu 
un apliecinātu kopiju saņemšanu 23 20 86.96

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecībau 
publiskās vietās 825 700 84.85

9.5.1.7. Pašvaldības nodeva par reklāmas 
izvietošanu 57 50 87.72

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 559 500 89.45
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  170 100 58.82

10.1.4.2.    Pašvaldības policijas sods 80 50 62.50

10.1.4.3.    Pašvaldības administratīvais sods 90 50 55.56
12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi  2655 1000 37.66
 Pārējie ieņēmumi 2655 1000 37.66

12.2.4.0. Ieņ. no ūdenstilpju un zvejas tiesību 
nerūpn. izmantošanas 1368 1000 73.10

 Citi ieņēmumi 1243  0.00
 līgumsodi 44  0.00

13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 55504 0 0.00
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma 28675  0.00

13.2.2.0. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
pārdošanas 26040  0.00

13.2.3.0. Ieņēmumi no kustamās mantas 
pārdošanas 789  0.00

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību 
budžetiem) 2018. gadā plānoti  1 604 653 EUR vai par 52,39 % mazāk nekā 2017. gadā. 
Valsts budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2018. 2017. gadā  
Pašvaldībai tika piešķirta papildus valsts budžeta dotācija 920 000 EUR apmērā konkrētu 
mērķu īstenošanai – 30 000 EUR piešķirti Stalbes vidusskolas stadiona rekonstrukcijai 
un 890 000 EUR Dabas un tehnoloģiju parka izveidei Daibes poligona teritorijā. Projekta  
mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā veicināt un veidot sabiedrības izpratni par 
antropogēno ietekmi uz vidi, pilnveidot praktiskās prasmes ilgtspējīgā vides kvalitātes 
saglabāšanā un dabas resursu izmantošanā – palīdzēt ikvienam indivīdam apzināties un 
apgūt veselīgas dabas mijiedarbības principus ar apkārtējo vidi.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām par sniegto izglītības 
pakalpojumu plānoti 50 000 EUR apmērā, vei par 16 % mazāki nekā 2017. gadā. 
Ieņēmumu samazinājums saistīts ar rehabilitācijas centra “Saulrīti” slēgšanu un izglītības 
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.  

 Klasif. 
kods  Rādītāji IZPILDE 

2017 PLĀNS
 Salīdzinot % 
ar 2017 gada 

izpildi
   Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 2979442 1604653 53.86

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 2911863 1554653 53.39

18.6.2.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 20613 19000 92.17

18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 368397 278032 75.47

18.6.2.5
Mērķdotācijas  Raiskuma sanatorijas 
internātpamatskolai-rehabilitācijas 
centram 895464 583464

65.16

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 87967 40000 45.47

 LAD,KAC  FINANSĒJUMS 53521 18000 33.63

 Dotācijas no budžeta 934061 34101 3.65

18.6.4.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie 
uztur. Izd no PFIF 545467 575156 105.44

18.6.9.2. Stipendiātu programma 6373 6900 108.27

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferenti 67579 50000 73.99

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā no citām 
pašv. 67579 50000 73.99

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodroši-
nāšanai 67579 50000 73.99

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  2018. gadā plānoti 15900 EUR vai 16 % 
mazāk kā 2017. gadā. Ieņēmumu samazinājums plānots pēc piesardzības principa, 
vērtējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un pašvaldības sniegto  pakalpojumu 
pieprasījumu apjomu.

 Klasif. kods  Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

 Salīdzinot % 
ar 2017 gada 

izpildi
21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 189260 159000 84.01
21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 163010 144000 88.34
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 34824 22000 63.17

21.3.8.1. Telpu noma 17800 7000 39.33
21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 5898 5000 84.77
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 11126 10000 89.88

21.3.9.0.
Ieņēmumi par pārējiem  maksas 
pakalpojumiem 

128186 122000 95.17

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 2053 2000 97.42
21.3.9.4. Ieņēmumi no  komunālās saimniecības 118718 115000 96.87

21.3.9.9.
Citi ieņēmumi par maksas pakalpoju-
miem

7415 5000 67.43

21.4.0.0. Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM 26250 15000 57.14

Specbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu 

avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu 
fondam.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2018. gadā paredzēti 511853 EUR apmērā. 
Autoceļu fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 186 580 EUR, ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa ir plānoti 250 000 EUR apmērā, saglabājot iepriekšplānotos apjomus. 

IEŅĒMUMI

PLĀNSRādītāji

 I  Kopā ieņēmumi  511853

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 250000

Transferti 186580
ES projekta “Dabas takas atjaunošana pie 
Sarkanajām klintīm” realizācija 75273

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 5,2 milj. no kuriem Pamatbudžeta 
izdevumi plānoti 4,8 milj. EUR un Specbudžeta izdevumi 0,4 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot 

pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus.
Pamatbudžeta 2018. gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 4 839 653 EUR 

apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir par 22,69 %  mazāki salīdzinot ar 2017.
gada budžeta naudas  izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas 
ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra:
Izpildvara 11% – 504 982 EUR
Sabiedriskā kārtība, bāriņtiesa 2% – 88 743 EUR
Ekonomiskā darbība 2,6 % – 129 746 EUR
Vides aizsardzība 1,4 % – 62 925 EUR
Teritorijas attīstība un apsaimniekošana 21 % – 976 604 EUR
Kultūra 12% – 572 686 EUR
Izglītība 42 %  – 1 997 562 EUR
Sociālā palīdzība 8% – 376 517 EUR

Turpinājums no 6. lpp.

PLĀNOTIE SPECBUDŽETA IEŅĒMUMI 2018

Nodokļi par 
pakalpojumiem 
un precēm
250 000 EUR

Sarkanās klintis - 
Dabas taka
75 273 EUR

Transferti
186 580 EUR

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Vides aizsardzība 62 926 EUR

Pašv. teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
976 604 EUR

Atpūta, kultūra,
reliģija 
572 686 EUR

Izglītība 
1 997 562 EUR

Vispārējie valdības 
dienesti  504 982 EUR

Sabiedriskā kārtība
un drošība 88 743 EUR

Sociālās nodrošināšanas 
funkcija 376 517 EUR

Ekonomiskā darbība 129 746 EUR

Turpinājums 8. lpp.
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Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 504 982 EUR apmērā. 
Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu 
maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un atbilstoši 
Pārgaujas novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina 
to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
nodrošina administrācija. Vispārējo valdības dienestu  izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 
11 %.

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS
Salīdzinot 

% pret 
2017. gada 

izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionāla-
jām kategorijām

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 422753 504982 19.45

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas 407400 484181 18.85

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde  291688 353666 21.25
01.100.003     Izpildvara-deputāti, komitejas 10843 15120 39.44
01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 104869 115395 10.04

01.601.005 Dzimtsaraksti 12748 15801 23.95

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 2605 5000 91.94

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti 88 743 EUR 
vai 2 % no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē uzskaita novada bāriņtiesas un bāriņtiesas 
locekļu izmaksas, kā arī izmaksas par pašvaldības policijas, darba drošības un 
ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas. 

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS
Salīdzinot % 

pret 2017.
gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionāla-

jām kategorijām

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 77548 88743 14.44
03.200.008   Ugunsdrošība 21483 27840 29.59
03.300.009   Bāriņtiesa 32654 32777 0.38
03.400.077   Policija 23411 28126 20.14

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 
129 746 EUR vai 2.6 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldība  arī 2017. gadā finansēs 
lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu. Konsultanta darbības ietvaros paredzēti 
dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbības attīstību un iespējamo finanšu 
resursu piesaisti darbības attīstībai. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie tūrisma 
apmeklētības  veicināšanas  projekti novadā, reklamējot un izzinot senās Hanzas 
savienības vērtības, gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas galamērķi 
Pārgaujas novadā.

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS
Salīdzinot % 

pret 2017.
gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām
04.000.000 Ekonomiskā darbība 86997 129746 49.14

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 4668 7220 54.67
04.510.055  Autotransports 20109 25000 24.32
04.510056. TŪRISMS 16616 20286 22.09
04.510.092 GNP parka projekts Enter Gauja 4825 6290 30.36
04.510.108 HANZAS vērtības ilgtspējīgai sadarbībai 40779 70950 73.99
Tiks turpināti uzsāktie projekti:
• VARAM, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt eko-
sistēmas”, 5.4.1.1. pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve 
un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas 
Nacionalajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” – projekta ietvaros plānots sakārtot 
gājēju pastaigu takas gar Sarkanām klintīm, projekts tiks realizēts kopā ar Cēsu novadu.

• Europe for Citizens:  Eiropa pilsoņiem Small Markets at the Heart of EU Economy / 
vad. Partneris Malta (Mellieha) – projekta ietvaros plānost apgūt starptautisko pieredzi 
mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

• Erasmus +: projekts Jaunatnes jomā / vad. partneris Vācija (Brandenburga) – 
projekta mērķis jaunatnes starptautiskā sadarbība.

• Centrālā Baltijas programma 2014.–2020. gadam: Projekts HANSA – projekta 
ietvaros plānots popularizēt Hanzas savienības attīstību. 

• Budžeta gadā tiks turpināti iesāktie sadarbības projekti ar Norvēģijas un Ukrainas 
pašvaldībām organizējot un nodrošinot savstarpējās apmaiņas vizītes izglītības un 
uzņēmējdarbības jomās.

•  Tiks turpināti uzsāktie staprnovadu  sadarbības projekti ar Amatas, Līgatnes un 
Cēsu novadiem.

Vides aizsardzībai 2018. gada budžetā plānoti 62 925 EUR vai 1,4 % no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem. 

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS
Salīdzinot % 

pret 2017. 
gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām
05.200.000  Vides aizsardzība 41127 62925 53.00

05.200.012  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Straupe 9594 22664 136.23
05.200.013  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Stalbe 9852 13838 40.46
05.200.077  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Rozula 4003 4250 6.17
05.200.014  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Raiskums 17678 22173 25.43

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā 
paredzēti 976 604 EUR  vai 21 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, 
kas ir par 50,61 % mazāk  kā 2017. gadā.
Klasif. kods Rādītāji

IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017.

gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana 1977418 976604 -50.61

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  490060 344427 -29.72
06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 19042 55924 193.69
06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 3712 18570 400.27
06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 456074 232350 -49.05
06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 11232 37583 234.61

06.200.000 Teritorijas attīstība 1051238 212150 -79.82
06.200.016   Teritoriālā plānošana 71926 138212 92.16
06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 22505 19597 -12.92
06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 17644 20153 14.22
06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 34795 34188 -1.74

06.300.000 Ūdensapgāde 45993 60574 31.70
06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 7064 10930 54.73
06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 17721 25533 44.08
06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 1127 3700 228.31
06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 20081 20411 1.64

06.600.023 Teritorijas un mājokļu apsaimnieko-
šana komunālās saimniecības vadība 90635 88500 -2.36

06.601.000 Kapu saimniecība 86283 60165 -30.27
06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 50047 16108 -67.81
06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 3090 11178 261.75
06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 33146 32879 -0.81

06.603.000 Apkure 213209 210788 -1.14
06.603.027   Apkure - Straupe 63573 80445 26.54
06.603.028   Apkure- Stalbe 112900 93715 -16.99
06.603.029   Apkure - Raiskums 36736 36628 -0.29

Mājokļu un ēku uzturēšana 344 427 EUR vai 35,26 % no kopējā teritorijas 
apsaimniekošanas budžeta. 2017. gadā plānots turpināt uzturēt pašvaldības nekustamo 
īpašumu. Lielākie plānotie darbi:

• nekustamā īpašuma “Rozulas tautas nams” ēkas fasādes un jumta rekonstrukcijas 
projekta izstrāde; 

• saimniecības ēkas  rekonstrukcija Raiskuma Parkā;
• saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde “Doktorātam”;
• administratīvās ēkas daļas jumta nomaiņas projekts “Iktes”;
• pirmsskolas izglītības ēkas fasādes renovācija un energoefektivitātes uzlabošana 

Auciemā;
• balustrādes atjaunošanas darbi Raiskuma “Dzelmēs”;
• bibliotēkas telpu pārvietošanas un atjaunošanas darbi;
• administratīvo telpu kapitālais remonts ēkā “Tautas nams”;
• administratīvo telpu kapitālais remonts ēkā “Raiskuma pagastmāja”

Teritorijas attīstība 212 150 EUR vai 21,72 % no kopējā teritorijas apsaimniekošanas 
budžeta. 2018. gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā,  
turpināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju  idejas izsludinot konkursu un 
piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 400 EUR apmērā vienam, ar kopējo konkursa 
finansējumu 4000 EUR.

Arī šogad paredzēts finansējuma veids – Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanai 
3 uzņēmējiem – 1. vieta 3000 EUR; 2. vieta 2000 EUR; 3. vieta 1000 EUR. Finansējuma 
mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas 
veicināšanu.

2018. gadā, lai sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus 
paredzēts par 38 000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemes grāmatā. 

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS
Salīdzinot % 

pret 2017.
gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām
06.200.000 Teritorijas attīstība 1051238 212150 -79.82

06.200.016   Teritoriālā plānošana 71926 138212 92.16
06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 22505 19597 -12.92
06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 17644 20153 14.22
06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 34795 34188 -1.74

Ūdensapgāde 60 574 EUR vai 6,2 % no teritorijas attīstības budžeta. Lielākie 
izdevumi šogad no pamatbudžeta paredzēti ir ūdens skaitītāju  uzstādīšanas izmaksas. 
2018. gadā plānots pabeigt sakārtot un nodrošināt ūdens resursu  uzskaiti. 

Klasif. kods Rādītāji
IZPILDE 2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017. gada 

izpildi Izdevumi atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām

06.300.000 Ūdensapgāde 45993 60574 31.70
06.300.020   Ūdensapgāde - Straupe 7064 10930 54.73
06.300.021   Ūdensapgāde - Stalbe 17721 25533 44.08
06.300.076   Ūdensapgāde - Rozula 1127 3700 228.31
06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 20081 20411 1.64

Turpinājums no 7. lpp.

Turpinājums 9. lpp.
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Komunālās saimniecības vadība 88 500 EUR vai 9,06 % no kopējiem teritorijas 
attīstība izdevumiem. 

Kapu saimniecība 60 165 EUR vai 6,16% vai 9,06 % no kopējiem teritorijas attīstība 
izdevumiem.

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017. gada 

izpildi
06.601.000 Kapu saimniecība 86283 60165 -30.27

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 50047 16108 -67.81
06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 3090 11178 261.75
06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 33146 32879 -0.81

Apkure 210 788 EUR vai 21,58 % no teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.
gadā tika veikti kapitālie ieguldījumi Auciema katlumājā, projekta ietvaros nomainīti 
apkures katlu un ēkas iekšējie siltumapgādes inženiertīkli. Projekta realizācija devusi 
energoresursu  samazinājumu par 30%. Turpmākajos gados tiks strādāts arī pie Stalbes 
un Straupes apkures iekārtu optimizācijas un uzlabošanas darbiem, lai optimizētu  un 
būtiski samazinātu izdevumus energoresursu izdevumiem.

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 2017 PLĀNS
Salīdzinot % 

pret 2017.gada 
izpildi

06.603.000 Apkure 213209 210788 -1.14
06.603.027   Apkure - Straupe 63573 80445 26.54
06.603.028   Apkure - Stalbe 112900 93715 -16.99
06.603.029   Apkure - Raiskums 36736 36628 -0.29

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 572 686 EUR vai 12 % no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 24,86 % mazāk kā 2017. gadā. 

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017.

gada izpildi

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 762173 572686 -24.86

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 389674 143251 -63.24

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi - Straupe 277130 34278 -87.63
08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi - Stalbe 38175 24398 -36.09
08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi - Raiskums 4369 4575 4.72
08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 70000 80000 14.29

08.210.000   Bibliotēkas 46955 62140 32.34

08.210.034   Bibliotēka - Straupe 21472 28129 31.00
08.210.035   Bibliotēka - Stalbe 13086 16125 23.22
08.210.036   Bibliotēka - Raiskums 12397 17886 44.28

08.220.000   Muzejs 38408 53431 39.11

08.231.000   Kultūra 185725 217011 16.85

08.231.038     Kultūra- Straupe 57525 55588 -3.37
08.231.039     Kultūra - Stalbe-Rozula 77246 79861 3.39
08.231.040    Kultūra - Raiskums 50954 52295 2.63
08.321.123 Simtgades pasākumi  29267  

08.228.067 Citur neklasificētie kultūras 
pasākumi - sab. attiecības 32547 41529 27.60

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 68864 55324 -19.66

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 41457 28579 -31.06

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 7520 10545 40.23

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 19887 16200 -18.54

Sporta pasākumi 143251 EUR vai 25.01 % no atpūtai un sportam paredzētā budžeta 
apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta zāļu uzturēšanas izmaksas. 
Sporta funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc Sporta 
kluba “Pārgauja” pieprasījuma. Finansējums tiek piešķirts pieaugušo un jauniešu 
florbolam 48 000 EUR, Orientēšanās sportam 5600 EUR, sporta klubam “Mārkulīči” 
2185 EUR, biedrībai “Free Wind Archers” 2800 EUR, 100-gades sporta spēles 2600 EUR 
PĀRĒJIEM (basketbols, volejbols, autokross, biatlons, futbols) 4860 EUR. 

Raiskumā tiek finansēta trenažieru zāles uzturēšanas izmaksas. 
2017. veikta Straupes sporta zāles jumta maiņa un veikti fasādes atjaunošanas darbi. 

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017. 

gada izpildi
08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 389674 143251 -63.24

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 277130 34278 -87.63
08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 38175 24398 -36.09
08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 4369 4575 4.72
08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 70000 80000 14.29

 
Bibliotēkas 62140 EUR vai 10.85 % no kopējā atpūtai un sportam paredzētiem 

līdzekļiem. 2018. gadā ieplānots Raiskuma bibliotēku pārcelt uz atbilstošākām un 
pieejamākām telpām. Pārcelšanas un remonta izmaksas plānotas līdz 30 000 EUR.

Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas 
daiļliteratūras papildināšana 1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR KATRAI 
bibliotēkai. 2018. gadā plānots atjaunot datortehniku visās novada bibliotēkās, tam 
paredzot 10 800 EUR. Finansējums nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas 
pieejamību lasītājiem. 

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS Salīdzinot % pret 

2017. gada izpildi

08.210.000   Bibliotēkas 46955 62140 32.34
08.210.034   Bibliotēka - Straupe 21472 28129 31.00
08.210.035   Bibliotēka - Stalbe 13086 16125 23.22
08.210.036   Bibliotēka - Raiskums 12397 17886 44.28

Muzeja darbībai paredzēts 53 431 EUR vai 9,32 % no kopējā kopējā atpūtai un 
sportam paredzētiem līdzekļiem. No šī finansējuma 30 000 EUR paredzēti kompleksa 
“Ungurmuiža” uzturēšanai, un 23 431 EUR Tiks turpinātas dalība projektā sadarbībā 
ar Kultūras ministriju – programma „Izaugsme un nodarbinātība” / ERAF; SAM 5.5.1. 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” – projekta 
ietvaros plānots sakārto Ungurmuižas kompleksa siltumapgādes un apkures sistēmu.

Kultūra, kultūras pasākumi 313 864 EUR vai 54,80 % no kopējā finansējuma  atpūtai 
un kultūrai. Kultūras budžeta ietvaros tiek nodrošināti novada  kultūras pasākumu un  
kultūras namu  uzturēšana. Kā katru gadu tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki, 
sakoptāko sētu  konkurss un Saimniekballe, Šubertiāde un Mazie opermūzikas svētki.  
2018.gadā paredzēti līdzekļi Latvijas simtgades svinībām  29267 EUR apmērā.

Pašdarbība 55 324 EUR vai 9,66 % no kopējā finansējuma atpūtai un kultūrai. No 
pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi.  Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas 
telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports uz novadu un Republikas 
mēroga skatēm, kā arī sadraudzības vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.  
Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepieciešamo inventāru.

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017. 

gada izpildi
08.231.000   Kultūra 185725 217011 16.85

08.231.038     Kultūra- Straupe 57525 55588 -3.37
08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 77246 79861 3.39
08.231.040    Kultūra -Raiskums 50954 52295 2.63
08.321.123 Simtgades pasākumi  29267  

08.228.067 Citur neklasificētie kultūras 
pasākumi - sab. attiecības 32547 41529 27.60

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 68864 55324 -19.66
08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 41457 28579 -31.06
08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 7520 10545 40.23
08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 19887 16200 -18.54

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 1 997 562 EUR vai 42% no 
kopbudžeta. Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam. 
Raiskuma internātpamatskola- rehabilitācijas centrs pilnībā tiek finansēts no 
valsts mērķdotācijas. Skolu uzturēšanai un pedagogu algu apmaksai no pašvaldības 
papildus tiek piešķirts 894 186 EUR Stalbes vidusskolai un Straupes pamatskolai. 
Pašvaldība  maksājumos par savstarpējo izglītības pakalpojumu saņemšanu ieplānojusi 
210 000 EUR. Pašvaldība 2018. gada budžeta plānā ir nodrošinājusi pedagogu algu 
finansējumu 680 EUR apmērā par likmi. Ar budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts 
izglītības process. 2018. gadā turpināsies stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums 
mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina  apmaksātas brīvpusdienas 
no 5/6  gadniekiem līdz 12. klasei. Pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, 
kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības iestādēs. 2018. gadā paredzēts stipendiju 
fonds 1500 EUR apmērā daļējai mācību maksas segšanai augstskolā.

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017. 

gada izpildi
09.000.000 Izglītība 2431246 1997562 -17.84

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība 2212642 1767562 -20.12
09.210.047      Pamatskola - Straupes 432185 476913 10.35

09.210.000  Raiskuma internātpamatsko-
la-rehabilitācijas centrs 976061 583464 -40.22

09.211.049 Vidusskola Stalbe 802066 695305 -13.31
 Kompetenču attistība 2330 11880 409.87

09.600.075   Pārējā citur neklasif.izglītības 
pak. - skoln. braukš biļetes 17713 20000 12.91

09.820.000   Pārējā citur neklasif.izglītības 
pak.- savst. nor. par izgl. 200891 210000 4.53

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 
376 517 EUR vai 7.99% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības sociālais 
dienests nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu izmaksu. 
Piešķiramo pabalstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozījumu izdarīšanas saistošajos 
noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties  valsts apmaksātu 
bezdarbnieku atbalsta programmā, tādejādi nodrošinot 3 darba vietas novada 
bezdarbniekiem teritorijas uzkopšanas darbos. Tiek nodrošināta asistentu pakalpojumu 
sniegšana un apmaksa. Pašvaldība finansē arī Samariešu apvienības sniegtos sociālos 
pakalpojumus.

Klasif. kods Rādītāji IZPILDE 
2017 PLĀNS

Salīdzinot % 
pret 2017.

gada izpildi
10.000.000 Sociālā  aizsardzība 292988 376517 28.51

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos - 
Stipendiāti 6392 6900 7.95

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā 
sociālā  aizsardzība 286596 369617 28.97

Turpinājums no 8. lpp.

Turpinājums 10. lpp.
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10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  
aizsardzība -sociālais dienests 112221 149817 33.50

10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumi-pabalsti 115657 146800 26.93

10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumi-pansionāti 33219 45000 35.46

10.930.095 Pārējie soc.pab. - Asistenta 
pakalpojumi 25499 28000 9.81

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas, 
depozītu apjoma izmaiņas. Kredītu pamatsummu atmaksai plānoti 129 888 EUR.

Klasif. Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām    

1000 Atlīdzība 2722392 2240095 -17.72
1100 Atalgojums 2115602 1734377 -18.02
1200 Darba dev.soc.iemaksas 606790 505718 -16.66
2000 Preces un pakalpojumi 1088947 1632284 49.90
2100 Komandējumu izdevumi 30136 29052 -3.60
2200 Pakalpojumi 691433 1092058 57.94
2300 Preces 355338 497334 39.96
2400 Izdevumi perjodikai 2798 3220 15.08
2500 Nodokļu maksājumi 9242 10620 14.91
4000 Procentu izdevumi 14 2000 14185.71
5000 Pamatkapitāla palielināšana 1926237 428496 -77.75
5100 Nemateriālie ieguldījumi 6437 5700 -11.45
5200 Pamatlīdzekļi 1919800 422796 -77.98
6000 Sociāla palīdzība 120246 151890 26.32
7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 234414 255000 8.78

 Kopā Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām 6092250 4709765 -22.69

 FINANSĒŠANA 714788  -100.00
 Aizņēmuma  atmaksa 59109 129888 119.74

 Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā 608250 858031 41.07

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 858031 182167 -78.77
 Izdevumi kopā 6151359 4839653 -21.32

Specbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi 411 427 EUR.
Speciālajā budžetā paredzēti līdzekļi vides aizsardzības un labiekārtošanas budžetam   

224922 EUR apmērā un ceļu uzturēšanai no valsts mērķdotācijas 186580 EUR apmērā. 
Ceļu uzturēšanas izdevumi tiek sadalīti atbilstoši katras  pagasta teritorijas piederošo 

ceļu kopgarumam. 

Klasif. Rādītāji
IZPILDE 

2017 PLĀNS 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

05.200.000  Vides aizsardzība 137156 224922
05.200.012  Vides aizsardzība 137156 104122

 
Projekts “Dabas takas atjaunošana pie 
Sarkanajām klintīm”  96800

 Dabas un tehnoloģiju parks  24000

06.000.000
Pašv. teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 162998 186505

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  (247.31 km) Km/EUR 754
06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 70378 64426

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 40705 45209

06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 51915 76870

 Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 300154 411427

Lielākie vides budžeta izdevumi:

Labiekārtošanas tehnikas papildagregāti  (pļāvējs, panna, lapu savācējs) 6050

Stalbes ūdens atdzelžotavas rekonstrukcija 15000

Rozulas ūdensatdzelšotavas filtru pārpildīšana 4000

Raidera iegāde Raiskuma  pagasta teritorijai 7000

Plāvējs 1309

Raiskuma ūdensvads “Dzelmes” 20000

Pļāvējs 700

Raiskuma ūdensatdzelžotavas  filtra materiāla maiņa 2000

Raidere iegāde Straupes pagasta teritorijai 8000

Lenču, Daibes un Strīķu kapu teritorijas labiekārtošana 10000

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs H. Vents

Kods Aizdevējs

Institucionālā 
sektora 

klasifikācijas 
kods

Mērķis Parakstīšanas 
datums Atmaksas termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Aizņēmuma līguma 
neatmaksāto 

saistību summa

A B C D E F G H 1 11

03 Valsts kase S13 01 00 Plāča ciema ūdenssaimniecības 
attīstībai 26.06.2013 20.12.2027 mainīga EUR 282 036 66 842

03 Valsts kase S13 01 00 Rozulas ciema ūdensaimniecības 
attīstībai 23.08.2012 20.08.2027 mainīga EUR 144 715 98 997

03 Valsts kase S13 01 00 Darbnīcas ēkas pārbūve par 
interešu centru 27.05.2016 20.05.2031 mainīga EUR 90 084 85 320

03 Valsts kase S13 01 00 Siltumtrases, katlu māja - Straupes 
pamatskola, rekonstrukcija 20.08.2015 20.08.2030 mainīga EUR 74 121 61 761

03 Valsts kase S13 01 00
Stalbes vidusskolas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana

10.04.2014 20.03.2029 mainīga EUR 418 433 329 411

03 Valsts kase S13 01 00
Straupes centra 
publiskāsteritorijas labiekārtošana 
un vieglo automašīnu stāvlaukuma 
izbūve pie Straupes pamatskolas

20.08.2015 20.08.2030 mainīga EUR 79 970 68 901

03 Valsts kase S13 01 00
Straupes pamatskolas fasādes 
vienkāršota renovācija un lietus 
ūdeņa drenāžas izbūve

20.08.2014 20.08.2029 mainīga EUR 160 000 131 976

04 Valsts kase S13 01 00 Automašīnas iegāde 30.09.2016 20.09.2023 mainīga EUR 25 640 23 598

04 Valsts kase S13 01 00 Raiskuma pamatskolas iekšējo 
inženiertīklu rekonstrukcija 12.04.2017 20.04.2023 mainīga EUR 183 038 183 038

04 Valsts kase S13 01 00 Straupes sporta zāles pārbūve 03.07.2017 20.06.2032 mainīga EUR 199 962 199 962

04 Valsts kase S13 01 00 Šķūņa rekonstrukcijas projekts 03.07.2017 20.06.2032 mainīga EUR 331 788 331 788

09 Valsts kase S13 01 00 Stalbes katlumājas remontam 24.08.2007 20.06.2017 mainīga EUR 62 690 0

09
Valsts kase/
Starptautiskā 
rekonstrukcijas un 
attīstības banka

S13 01 00 Sporta zāles būvniecībai 10.12.2004 05.03.2021 fiksēta EUR 244 411 61 103

x x x x x x x KOPĀ: 2 296 888 1 642 697

Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Aizņēmumu pamatsummu saistību apmērs uz 01.01.2018

Turpinājums no 9. lpp.
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

14. februārī Pārgaujas no -
vadā, kā arī visā Latvijā, norisi-
nājās Ēnu diena, kad skolēniem 
ir iespēja izvēlēties sev interesē-
jošu profesijas pārstāvi un pava-
dīt ar viņu kopā vienu dienu, 
redzot profesijas pārstāvja 
ikdienu.

Lai veicinātu skolēnu izpratni 
par darbu pašvaldībā, šogad arī 
Pārgaujas novada pašvaldības 
speciālisti aicināja skolēnus 
pavadīt vienu dienu pašvaldībā, 
kā arī iepazīties ar speciālistu 
ikdienu un darba pienākumiem. 

Skolēni bija izvēlējušies 
ēnot pašvaldības policijas 
priekšnieku, vides aizsardzības 
inspektoru, kultūras pasākumu 
vadītāju un organizatori, IT spe-
ciālistu un sabiedrisko attiecību 
un jaunatnes lietu speciālisti. 
Kopā pašvaldībā viesojās 11 
ēnotāji,  kas pārstāvēja gan Stal-
bes vidusskolu, gan Raiskuma 
internātpamatskolu – rehabi-
litācijas centru, gan arī citu 
novadu izglītības iestādes, pie-
mēram, Draudzīgā aicinājuma 
Cēsu valsts ģimnāziju, Valmieras 
tehnikumu un Līgatnes novada 
vidusskolu. 

Ar speciālistiem kopīgi 
pavadītajā dienā jaunieši iepa-
zinās ar Pārgaujas novada 

Pārgaujas novada pašvaldībā aizvadīta Ēnu diena

speciālistu darba specifiku un 
ikdienu, kā arī piedalījās dažādu 
uzdevumu veikšanā, piemēram, 
devās reidos, apsekoja novada 
ūdenstilpes, iepazinās ar da -
žādu jautājumu risināšanu IT 
jomā, redzēja kultūras darba 
aizkulises, kā arī bija liecinieki 
tam, kā top intervija. Ēnojamie 
atzina, ka Ēnu diena ir ļoti 
laba iespēja skolēniem iepazīt 
profesiju arī no tās puses, kuru 
parasti neredz, kā arī palīdz 
nākotnes profesijas izvēlē. 

Ēnu diena ir pasaulē pazīs-
tama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības prog-
ramma 1.–12. klašu skolēniem. 
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 

nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba 
tirgum. Šī ir programma, kas jau 
daudzus gadus sekmīgi iekļauj 
izglītības procesā karjeras jautā-
jumus, rosinot jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā. 
Veidojot sadarbību starp skolu, 
sabiedrību un darba vidi, Ēnu 
diena sekmē jauniešu integrā-
ciju sabiedrībā un darba tirgū 
nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka paldies tiem skolēniem, 
kas izvēlējās ēnot pašvaldības 
speciālistus, kā arī cer uz skolēnu 
aktivitāti arī turpmāk. 

2018. gada 13. martā no 
10.00 līdz 13.00 Stalbē, Stal-
bes vidusskolas zālē,  norisi-
nāsies Donoru diena.

Ziedot asinis tiek aicināti visu 
asinsgrupu donori.

Iesaistoties asinsdonoru kus -  
tībā, Tev ir iespēja palīdzēt ne -
laimē nonākušajiem, kam nepie-
ciešamas asinis. Viena asins 
deva var izglābt ceļu satiksmes 
negadījumā cietušo, pacientu ar 
apdegumiem un palīdzēt vēža 
slimniekam.

Katra asins un asins kom-
ponentu donora ieguvumi: 

• gūst morālu gandarījumu, 
• izziņu par asins testēšanas 

rezultātiem (pēc pieprasījuma), 
• uzkodu komplektu;
• pēc asins ziedošanas sa -

ņem kompensāciju zaudētā asins 
apjoma atjaunošanai 4,27 EUR. 
To dono riem izmaksā bezskaid-
ras naudas pārskaitījuma formā 
uz donora norādīto kontu;

• izziņu par asins nodošanu, 
kuru, iesniedzot darba devējam, 
var saņemt apmaksātu brīv-
dienu;

• gada laikā (365 dienu 
laikā) ziedojot asinis trīs vai 
vairāk reizes, tu saņem Donora 
privilēģiju karti, kas dod iespēju 
saņemt dažādas atlaides (vai-
rāk informācijas atradīsi šeit: 
https://www.vadc.lv/dono-
riem/privilegiju-karte).

Ņem personu apliecinošu 

dokumentu (pasi vai ID karti), 
bankas konta numuru un izdari 
labu darbu!

Tu vari ziedot asinis, ja:
• esi 18 - 65 gadus jauns,
• sver ne mazāk par 50 kg,
• dienā pirms asins nodo-

šanas neesi lietojis alkoholu,
• esi paēdis, izgulējies, atpū-

ties, jūties labi,
• esi vesels un pēdējā laikā 

neesi slimojis,
• pirms tam esi lietojis ve  se-

līgu uzturu un daudz šķidruma,
• neesi nodevis asinis vismaz 

9 nedēļas, un 12 mēnešu laikā to 
jau neesi darījis 4 reizes (attiecas 
uz sievietēm) vai 6 reizes (attie-
cas uz vīriešiem, turklāt pēc 
6. reizes vīriešiem jāievēro 3 mē -
nešu pārtraukums).

Asins ziedošanas dienā:
•3–4 stundas pirms proce-

dūras iesaka vieglu ēdien reizi un 
papildu šķidruma uzņemšanu 
(jāizdzer apmēram četras glāzes 
ūdens vai sulu u.c.). Tukšā dūšā 
asinis ziedot nedrīkst!

• vismaz 2–3 stundas pirms 
procedūras nedrīkst smēķēt, jo 
tev būs labāka pašsajūta pro-
cedūras laikā un pēc tās, kā arī būs 
kvalitatīvāki asins komponenti. 
Smēķētājiem skābekļa līmenis 
asinīs samazinās par 15%. Tas 
atsaucas uz visu organisma viel-
maiņu un asins kvalitāti;

• 24 stundas pirms asins 
ziedošanas nedrīkst ēst: treknus, 

asus ēdienus (piemēram, treknu 
gaļu vai speķi, žāvētu gaļu vai 
desas, treknas zivis (lasi, siļķes 
u.c.), treknu sieru, kūkas, čipsus, 
krējuma saldējumu, ceptas 
sēnes, daudz riekstu, šokolādi, 

Donoru diena Stalbē

kakao, majonēzi  utml.  
• nedrīkst lietot alkoholiskos 

dzērienus.
Iepriekšējā dienā pirms 

asins ziedošanas iesaka ēst: 
saknes, augļus, biezpienu, liesu 

sieru, biezputras, maizi, liesu 
gaļu un zivis, medu.

Katru dienu jādzer ne mazāk 
par 1,5–2 l šķidruma, sevišķi 
svarīgi pirms un pēc asins vai 
asins komponentu nodošanas. 
Pietiekams uzņemtā šķidruma 
daudzums nodrošinās labāku 
paš sajūtu pēc procedūras.

Pēc asins ziedošanas:
• sterilais pārsējs jātur uz 

rokas vismaz 2–3 stundas, lai 
nerastos zemādas asins izplū-
dums vai iekaisums, ko var izrai-
sīt apkārtējā vidē esošie putekļi 
un mikroorganismi. Vēnas punk-
cijas vietu nedrīkst mērcēt un 
sasmērēt. Pārsēju nedrīkst atslā-
bināt vai savilkt, ja nepieciešams 
jauns pārsējs, jālieto tīra marles 
saite;

• jāatpūšas ne mazāk kā 15 
minūtes;

• divas stundas nav vēlams 
vadīt transportlīdzekli;

• nenest somu uz rokas, no 
kuras tika ņemtas asinis;

• nevajag: strādāt smagu 
fizisku darbu, trenēties, skriet, 
nest smagus priekšmetus, pel-
dēties un sauļoties;

• vismaz 12 stundas pēc 
asins ziedošanas nedrīkst strā-
dāt paaugstinātas bīsta mības 
darbus: pārvadāt pasažierus, 
vadīt lidmašīnu, vilcienu, strādāt 
augstumā u.c.

Sīkāka informācija par asins 
ziedošanu www.vadc.lv.

2018. GADA 13. MARTĀ   NO 10.00 LĪDZ 13.00

STALBĒ, STALBES VIDUSSKOLAS ZĀLĒ 

Pašvaldības policijas priekšnieks Didzis Baumanis (no labās), vides 
aizsardzības inspektors Agris Ķesa un viņu “ēnas”.

Kultūras pasākumu vadītāja Madara Gasiņa (no kreisās), kultūras 
pasākumu organizatore Solveiga Ruska un viņu “ēnas”.

IT speciālists Ēriks Gruzdiņš-Cīrulis un viņa “ēna”.

https://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
https://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
http://www.vadc.lv
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Liene Zilvere,
projekta HANSA asistente,
Attīstības plānošanas nodaļa
Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Ar citādu skatu un noskaņu 
Straupes pamatskolā šogad aiz-
vadīta projektu nedēļa, kas nori-
sinājās laikā no 5. – 9. februārim. 
Pateicoties projektā “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbība 
(HANSA)” ietvertajām aktivitā-
tēm, kas paredzēja arī skolēnu 
iesaisti vēstures izzināšanas 
procesā, Straupes pamatskolas 
audzēkņiem tika dota iespēja 
pašu rokām izgatavot viduslaiku 
Straupes pilsētas 3D maketu.

Projektu nedēļa aizsākās ar 
vēsturnieka Edgara Plētiena aiz-
raujošu nodarbību ciklu, kuras 

laikā skolēni izzināja vidus-
laiku pilsētas apbūves pama-
telementus, to veidošanos un 
izvietojuma kārtību. Iepazīs-
toties ar tradicionāliem vidus-
laiku pilsētu piemēriem, kā Bir-
minghemu, Krakovu un Parīzi, 
pētot vēstures materiālus un 
mūsdienās uzņemtus satelītat-
tēlus, tika ieskicēts viduslaiku 
Straupes pilsētas plāns. 

Apzinājuši vēsturisko situā-
ciju, bērni kopā ar lektoriem 
Elitu Martinsoni un Oskaru 
Krišānu devās iepazīt situā-
ciju dabā. Mazāko klašu skolēni 
Oskara pavadībā līdz sīkākajām 
detaļām, ieskatoties pat mikro-
skopā, iepazina kokus, to sugu 
izplatību vēsturi, ārējās pazīmes 
un atšķirības. Izstaigājot skolas 
apkārtni, tika noskaidrotas tur 

Tapis viduslaiku Straupes pilsētas makets
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Vēsturnieka Edgara Plētniena stāstījums par Straupes veido šanās 
vēsturi, par pilsētu 13.–16. gs., tās apbūvi. Vēsturisko materiālu –
attēlu un karšu– pētīšana.

Straupes pilsētas un tās tuvākās apkārtnes plāna skices 
veidošana un 3D maketa veidošana (stiprināšana) kopā 
SIA “Mazā Brīnumzeme” no putuplasta un koka detaļām.

1.–4. klases skolēni koku pa zinēja, 
arborista Oskara Krišāna vadībā 
iepazīst skolas apkārtni

augošo koku sugas, to vecums 
un saistība ar tālo Hanzas laiku.

Savukārt vecāko klašu sko-
lēni tūristu gides Elitas Martin-
sones pavadībā devās izzinošā 
ekskursijā no Mazstraupes uz 
Lielstraupes pili. Ceļā meklējot 
un ar fotokameru palīdzību fik-
sējot tos dabā redzamos elemen-
tus, kas liecinātu par nocietinā-
tas pilsētas esamību viduslaikos.

Iegūtās zināšanas vēstures un 
pētniecības nodarbībās tika lik-
tas lietā projekta nedēļas noslē-
dzošajā fāzē, kad skolā viesojās 
SIA “Mazā Brīnumzeme”, sākot-
nēji stāstot un rādot skolēniem, 
kā no putuplasta ar dažādu dar-
barīku un veiklu roku palīdzību 
var tapt neiedomājamas figūras, 
bet, pēc tam jau visiem kopā dar-
bojoties, radīt skaistu un palie-
košu vērtību – viduslaiku Strau-
pes pilsētas plānu.

Liels paldies Straupes pamat-
skolas direktorei Ligitai Krūmi-
ņai un visam skolas kolektīvam 
par uzdrošināšanos, ikvienam 

audzēknim – par ieguldīto darbu. 
Rezultāts ir skaists un prieku 
nesošs! 

Laikā no 2018. gada 15. feb-
ruāra līdz 3. aprīlim ieskaitot 
valsts amatpersonām ir jāie-
sniedz kārtējā gada valsts amat-
personas deklarācija par 2017. 
gadu. Deklarācijas jāiesniedz 
elektroniski, izmantojot VID 
Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmu (EDS). Atbilstoši VID rīcībā 
esošajai informācijai, kārtējā 
gada deklarācija par 2017. gadu 
jāsniedz 57 676 valsts amatper-
sonām.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID 
piešķirtais EDS identifikators 
un parole, to vairs nav nepiecie-
šams atjaunot. Gan valsts amat-
personas deklarāciju, gan jeb-
kuru citu dokumentu iespējams 
iesniegt EDS, autorizējoties ar 
internetbankas rekvizītiem. 
Aizpildot deklarāciju, pēc attie-
cīgās deklarācijas sadaļas atvēr-
šanas tajā iespējams iegūt infor-
māciju, kas par minēto personu 
pieejama dažādās valsts infor-
mācijas sistēmās un ir nepiecie-
šama deklarācijas aiz pil dīšanai 

(par īpašumā vai kopīpašumā 
esošiem nekustamajiem īpašu-
miem, kas reģistrēti zemesgrā-
matā; par valdījumā vai lieto-
šanā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, kuri reģistrēti Valsts 
zemes dienesta pārziņā esošā 
valsts informācijas sistēmā 
“Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēma”; 
par īpašumā vai valdījumā eso-
šiem transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” pārziņā esošā 
valsts informācijas sistēmā 
“Transportlīdzekļu un to vadī-
tāju valsts reģistrs”; par gūta-
jiem ienākumiem, kas deklarēti 
VID, un dati (vārds, uzvārds, rad-
niecība) par laulāto, vecākiem, 
brāļiem, māsām un bērniem, kas 
pieejami Iedzīvotāju reģistrā, 
kā arī informāciju par papildus 
ieņemamajiem amatiem no VID 
rīcībā esošiem datiem.

Aicinām, aizpildot deklarā-
ciju, izmantot šo iespēju, taču 
vienlaikus atgādinām, ka valsts 

amatpersonas pienākums ir pār-
baudīt un, ja nepieciešams, arī 
precizēt un papildināt šo infor-
māciju.

Atgādinām, ka deklarācijas 
Publicējamā un Nepublicējamā 
daļā ir sadaļa “Cita informācija”. 
Tajā iespējams norādīt informā-
ciju, kas pēc deklarācijas iesnie-
dzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku 
priekšstatu par valsts amatper-
sonas mantiskā stāvokļa izmai-
ņām deklarēšanas periodā. 

Iesniegtās deklarācijas iespē-
jams arī precizēt, taču tikai 
viena mēneša laikā pēc tam, kad 
iesniegtā deklarācija publiskota 
VID tīmekļvietnē esošajā Publis-
kojamo datu bāzē. Lai precizētu 
iesniegto deklarāciju, amatper-
sonai ir jāvēršas VID, izmantojot 
Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmu, un jāpamato precizējumu 
nepieciešamība.

Valsts amatpersonas deklarā-
cijas iesniegšanu pienākumu un 
kārtību nosaka likums „Par inte-
rešu konflikta novēršanu valsts 

No 15. februāra līdz 3. aprīlim 
jāiesniedz valsts amatpersonas 
deklarācija par 2017. gadu 

amatpersonu darbībā”. Plašāka 
informācija par to, kas ir valsts 
amatpersonas, amatpersonu 
deklarācijas iesniegšanas kār-
tība un termiņi, kā arī uzskatāms 
metodiskais un informatīvais 
materiāls (ar vizuālu pamācību) 
par deklarācijas iesniegšanu pie-
ejams VID tīmekļvietnes sadaļā 
“Privātpersonām/Valsts amat-
personām”.

Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā aicinām valsts amat-
personas konsultēties klātienē 
pie VID valsts amatpersonu datu 

administrēšanas speciālistiem 
vai arī zvanīt uz VID Konsulta-
tīvo tālruni 67120000, izvēlo-
ties 4.tematu “Informācija valsts 
amatpersonām”. Tāpat VID 
mājaslapas sadaļā “Kontakti” ir 
iespējams pieteikties padziļinā-
tai konsultācijai noteiktā vietā 
un laikā, izvēloties tematu «Jau-
tājums par valsts amatpersonas 
deklarāciju”. 

Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Straupes pamatskolas skolēni un tapušais makets.

http://likumi.lv/doc.php?id=61913
http://likumi.lv/doc.php?id=61913
http://likumi.lv/doc.php?id=61913
https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-amatpersonam-0
https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-amatpersonam-0
https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-amatpersonam
https://www.vid.gov.lv/lv/pieteikums-padzilinatai-konsultacijai
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Straupes pamatskolas 5.–6. 
klases skolēniem bija iespēja 
piedalīties SIA “ZAAO” sadarbībā 
ar “Volvo Truck Latvia” 2018. 
gadā organizētajās apvienotajās  
mācības, kuru laikā skolēniem 
ZAAO piedāvāta apgūt interešu 
izglītības programmu vides 
izglītībā un VOLVO – drošības 
mācības. 

Vides mācībās skolēni dodas 
ekskursijā pa poligonu “Daibe”, 
lai reālajā vidē iepazītu, kas 
notiek ar atkritumiem pēc 
tam, kad tos iemet atkritumu 
konteinerā, kā arī piedalās 

vides mācību stundā par skolas 
izvēlēto tēmu (vides mācību 
tēmas: 

1. Atkritumu veidi, otrreizē-
jās izejvielas;

2. Cilvēka un vides mijiedar-
bība, vides piesārņojums; 

3. Atkritumu apsaimniekoša-
nas veidi, otrreizējai pārstrādei 
derīgie materiāli;

4. Ilgtspējīga attīstība; “Nul-
les atkritumu koncepts”).

Sociālā kampaņa “Apstājies. 
Paskaties. Pamāj.” bērniem māca 
uzvedību uz ielas un ceļa smago 
automašīnu tuvumā. Bērniem 
nodarbību laikā būs iespēja 
iejusties smagās automašīnas 
šofera vietā, apsēžoties automa-

Vides un drošības mācības 
sadarbībā ar VOLVO

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas galda kalendārā “Radīts Pār-
gaujas novadā” katrs mēnesis 
ir veltīts kādam novada uzņē-
mējam. Februāra lappusi rotā 
uzņēmuma SIA “Oma Food” 
produkcija. Lai noskaidrotu ko 
vairāk par uzņēmuma tapšanu 
un darbību, dodos uz tikšanos 
ar uzņēmuma vadītāju Dzintaru 
Jakānu. Jāpiebilst, ka šī ir īpaša 
intervija, jo kopā ar mani ir arī 
četri jaunieši, kuri tajā dienā ir 
izvēlējušies ēnot sabiedrisko 
attiecību un jaunatnes lietu spe-
ciālista profesiju. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un 
kā radās ideja par šāda biz-
nesa uzsākšanu? Kā tā tika 
attīstīta? 

Dzintars Jakans (D.J): Sākām 
ar to, ka apstrādājām zemi, kurā 
audzējām graudus, graudaugus 
un pākšaugus. Tā strādājot sep-
tiņus vai astoņus gadus, sākām 
aizdomāties – kāpēc mēs tos 
vienkārši audzējam un pārdo-
dam lielajiem pārstrādes uzņē-
mumiem? Kāpēc gan paši mēs 
nevarētu savu produkciju pār-
strādāt, fasēt un pārdot? Līdzīgi 
kā ar mežu – var nozāģēt koku un 
pārdot baļķi, bet var arī nozāģēt, 
pārstrādāt dēļos, citos produk-
tos, no kuriem jau var izgatavot 
mēbeles. Tieši tāpēc mēs esam 
paplašinājuši savu darbību – 
neesam vairs tikai graudaugu 
audzētāji un pārdevēji. Nu jau 
apsaimniekojam vairāk nekā 300 
ha lielu platību, kuras apjoms 
ir mainīgs, bet ar tehniku, kas 
mums pieder un kas ir pietie-
koši jaudīga, varam bez problē-
mām apstrādāt vismaz 500 ha 
lielu platību. Torņos, kas atrodas 
ražotnes teritorijā, varam gla-
bāt aptuveni 1500 t. Ar zemes 
apstrādāšanu viss sākās, un tas, 
kurš visu deviņdesmitajos gados 

aizsāka, bija straupietis Jānis 
Kārkliņš. Salīdzinot aizsākumus 
un to, kā ir tagad, redzam, ka ir 
pavisam citādāk. Bieži vien tiek 
jautāts kāpēc tieši Oma? Ir bijuši 
arī citi nosaukumi, bet tā kā izdo-
mājām, ka paši varam arī savus 
produktus pārstrādāt, fasēt un 
izplatīt, kopā ar vairumtirdz-
niecības firmu “Markets”, kas 
atrodas Cēsīs nodibinājām “Oma 
Food”. Viņu priekšrocība bija tā, 
ka viņi ir tirgotāji, bet mums bija 
ko tirgot. Šobrīd firma vairs nav 
kopīga, tomēr mūsu sadarbība ar 
“Markets” turpinās. Zīmolu Oma 
mēs neizveidojām, pirms tam 
tas piederēja uzņēmumam SIA 
“Cido Grupa”, kurš to vairs neiz-
mantoja, bet mums tajā brīdī jau 
atpazīstams zīmols ļoti noderēja. 
Tā mēs to pārņēmām un nu jau 
ar Oma zīmolu strādājam apmē-
ram 10 gadus. 

I.B.: Kas ir tas, ko piedāvājat 
saviem klientiem?

D.J.: Mūsu produkciju var 
iedalīt divās daļās. Viena ir bera-
mie produkti – griķi, rīsi, zirņi, 
šķeltie zirņi, pupiņas, grūbas, 
putraimi, prosa, manna. Otra 

daļa – konservējumi, kur jau bija 
iestrādes no iepriekšējā zīmola 
turētāja SIA “Cido Grupa”. Tiek 
piedāvāti marinēti tomāti, gurķi, 
šampinjoni, konservēti zaļie zir-
nīši, pelēkie zirņi ar speķi, skābe-
nes. Pelēkos zirņus audzējam 
paši, bet tālāk vedam uz kaimiņu 
novadu, kur nelielā ražošanas 
uzņēmumā tos pārstrādā un 
konservē, kā arī sagatavo pārdo-
šanai. Produktus piegādājam arī 
citiem uzņēmumiem, piemēram, 
SIA “Milda KM”. Principā visi 
Latvijas graudaugu un konser-
vēšanas uzņēmumi savā starpā 
sadarbojas. Cits citam kaut ko 

piegādā, pārdod. Sadarbība arī 
ir ļoti svarīgs faktors, lai bizness 
izdotos. SIA “Oma Food” ir biedri 
arī dažādā lauksaimnieku orga-
nizācijās, kur tiek iegūta infor-
mācija par aktuālajiem projektu 
konkursiem, sadarbības iespē-
jām. 

I.B.: Kādas ir uzņēmuma 
galvenās vērtības?

D.J.: Te nav šaubu – galvenā 
vērtība uzņēmumā ir tā cilvēki, 
darbinieki. Pateicoties viņiem, 
viņu darbam viss notiek un attīs-
tās. Te viss ir ļoti mehanizēts un 
automatizēts, smagos darbus 
dara iekārtas, bet arī iekārta bez 
cilvēka klātesamības nevar – tā 
ir jāpieskata. Arī cilvēki ir jāpie-
skata, jāpieskata cipari. Vienmēr 
būs cilvēciskās kļūdas, bez tām 
nevar, un es šaubos, ka kādreiz 
būs tā, ka neviens nekļūdīsies. 
Kopumā – darbinieki ir mūsu 
vērtība, pārējais ir tikai dzelži. 

I.B.: Raksturojiet savu ko -
mandu! 

D.J.: Šeit, uz vietas, strādā 
aptuveni 10 cilvēki. Kā jau 
minēju, viss ir diezgan automa-
tizēts, bet darbiniekam tāpat ir 
jābūt lietas kursā par notiekošo 
un jākontrolē iekārtu darbība. 
Es labprāt arī apgalvotu, ka gadu 
gaitā man ir izdevies izveidot 
uzticamu komandu, jo visiem 
darbiniekiem es varu uzticēties. 
Nav bijuši tādi gadījumi, kad 
kāds darbinieks pirmdienā neat-
nāk uz darbu. Par nevienu nav 
jāuztraucas, darbinieku mainība 
ir maza un viņu darbs tiek novēr-

tēts. Priekš vietējiem apstākļiem 
viss ir labi, stabili un nemainīgi. 

I.B.: Kas ir galvenā mērķau-
ditorija?

D.J.: Mūsu klienti lielākoties 
ir mājsaimnieces, saimnieces, 
visi, kuri gatavo ēdienu. Mūsu 
pienākums ir veidot tādu pro-
duktu, kas būtu konkurētspē-
jīgs gan cenas ziņā, gan arī būtu 
ar kaut ko unikāls, piemēram, 
gribas izcelt iepakojumu – zip 
pakas, kurās tiek fasēta daļa no 
mūsu pro dukcijas. Tās ir ērtas, 
parocīgas un praktiskas – var 
atvērt, aizvērt. Pēc atvēršanas 
nav jādomā, kur produktu tagad 
iebērt – tas paliek pakā. Šī veida 
iepakojumi jau paguvuši gūt atzi-
nību patērētāju vidū. 

I.B.: Kādas aktivitātes tiek 
veiktas, lai mērķauditorija 
tiktu sasniegta?

D.J.: Tās ir akcijas, kuras pie-
dāvājam un ar kurām mēģinām 
piesaistīt pircēju. Grozies, kā 
gribi – cilvēki veikalu plauktos 
skatās un pievērš uzmanību tam 
produktam, kuram konkrētajā 
brīdī ir akcijas cena. Mēs redzam, 
kādas reklāmas veido mūsu 
konkurenti. Ar tāda apjoma rek-
lāmām nenodarbojamies. Tieši 
akcijas cenas piedāvāšana ir 
tas, ar ko veicinām pārdošanu. 
Ir bijušas reklāmas medijos, bet 
es uzskatu, ka džinglu spēlēšana 
radio vai iekļūšana krāsainā žur-
nālā ir naudas izsviešana. Ja tā 
nav masīva reklāmas kampaņa, 
tad nav vērts ieguldīt līdzekļus. 
Neesam pagaidām apguvuši tādu 
reklāmas kanālu, kā sociālie tīkli. 
Tam vajadzīgs apņēmīgs cilvēks, 
kurš visu dienu tur dzīvotu. Arī 
Latvijas tirgus nav liels. 

I.B.: Kur ir iespējams no -
pirkt OMA produkciju?

D.J.: Mūsu tirdzniecības mode-
lis ir pavisam vienkāršs – sadar-
bojamies ar lielajiem tirdzniecī-
bas ķēdes veikaliem, kuriem ir 
pašiem savas noliktavas. Tas ļauj 
mums kontaktēties ar vienu kon-
krētu cilvēku, piegādāt viņiem 
lielu daudzumu produkcijas un 
tad attiecīgi viņi paši tālāk pro-
dukciju izvadā pa veikaliem. Ir 
arī izņēmumi, piemēram, Strau-
pes veikals. Vedam savu produk-
ciju uz turieni, kā arī uz citiem 
tuvumā esošiem veikaliem. 

Ja arī jums ir radusies inte-
rese par SIA “Oma Food” pro-
dukciju, tad to ir iespējams 
iegādāties populārākajos ma -
zum  tirdzniecības veikalos. Ja ir 
vēlme iepazīties ar uzņēmuma 
piedā vāto produkciju, tad to 
iespējams izdarīt mājaslapā 
www.oma.lv. Uzņēmuma ražotne 
atrodas Straupes pagastā. 

Pārgaujas novada pašval-
dība saka paldies par atsaucību 
uzņēmuma vadītājam Dzintaram 
Jakanam un SIA “Oma Food” dar-
biniekiem, veidojot kalendārus, 
kā arī par laipno uzņemšanu 
intervijas laikā. 

Vietējiem apstākļiem viss ir labi, 
stabili un nemainīgi

šīnai pie stūres.
“ZAAO kā sociāli atbildīgam 

uzņēmumam ir būtiski uzlabot 
apkārtējo vidi, veidojot klientu 
un sabiedrības vides apziņu un 
ietekmējot ikdienas paradumu 
maiņu, lai vide mums apkārt 
kļūtu tīrāka un drošāka. Tādēļ 
novērtējam un atbalstām sociālo 
kampaņu “Apstājies. Paskaties. 
Pamāj.”, kas aktualizē drošību 
uz ceļa un veicina jaunu, svarīgu 
paradumu rašanos. Mūsu uzņē-
muma lielo automašīnu vadītāji 
turpmāk pamās bērniem, lai 
pārliecinātos, ka viņi ir ierau-
dzīti. Aicinām arī citus tā darīt,” 
vēsta Aivars Sirmais, ZAAO val-
des priekšsēdētājs.

SIA “Oma Food” vadītājs un sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālistes ēnas. Foto: Iluta Beķere.

SIA "Oma Food" produkcija zip pakās.

http://www.oma.lv/lv/
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Iedzīvotāji ir mūsu lielākā 
bagātība. Īpaši tie iedzīvotāji, 
kuri kādu no Pārgaujas novada 
pagastiem par savu dzimto sauc 
jau kopš dzimšanas. Šie iedzī-
votāji bieži vien var pastāstīt 
daudz interesantu un vēl neat-
klātu faktu par savu dzimtu, par 
novadu, par tradīcijām, kultūras 
dzīvi pirms vairākiem gadu des-
mitiem. 

Termins Latvijas simtgade 
jau daudzkārt ir izskanējis 
pagājušajā gadā, bet šogad to 
dzirdēsim vēl biežāk, jo 2018. 
gads ir mūsu valsts simtgades 
gads, kas ir ne tikai svinību un 
svētku gads, bet arī laiks, kad 
īpaši tiecamies stiprināt savas 
saknes, izzināt savas dzimtenes 
vēsturi un lepoties ar to, kas 
ir Latvija, kas ir mūsu novads, 
kas esam mēs un kādas ir mūsu 
tradīcijas. Tieši tāpēc visa gada 
garumā veidosim stāstu sēriju 
par tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri Pārgaujas novadu par savu 
dzimteni saukuši visu vai lielāko 
daļu sava mūža. 

Februāra mēnesī viesojos 
Straupes pagastā, kur tikos ar 
Valdu Mārtiņjēkabu, kura var 
godam sevi saukt par īstu strau-
pieti, jo šeit dzimusi, augusi, 
nodibinājusi ģimeni un ir šeit 
joprojām. 

Bērnība saistās ar “Strau-
tiņiem” Straupes pagastā, kur 
Valda dzimusi un pirmos dzī-
ves gadus arī dzīvojusi, bet tad 
ģimene pārcēlusies uz kādrei-
zējo “Vecpastu”. Tā ir vieta, kuru 
mūsdienās pazīstam kā “Strau-
pes Zirgu pastu” un kurā notiek 
Straupes lauku labumu tirdziņš. 
No turienes divreiz dienā ar 
kājām tika mērots ceļš pēc zinā-

šanām uz Mazstraupes skolu. 
Tad, kad skola jau bija pabeigta 
un Valdai apritēja 16 gadu, 
viņa tika pieņemta ceptuvē par 
mācekli, kas īstenībā esot bijis 
gandrīz pilnas slodzes darbs, 
kam sekoja maiznieka kursi 
Tukumā. Pēc kursiem jaunā sie-
viete uzreiz atgriezusies mājās 
un sākusi strādāt ceptuvē, kura 
atradusies Lielstraupes pilī un 
ilgs laiks nav pagājis, kad Valda 
sākusi ceptuvi arī vadīt. “Tie 
bija interesenti laiki,” atceras 
V. Mārtiņjēkaba. “Ceptuvē vaja-
dzēja jaunus darbiniekus un tā 
uz turieni strādāt atsūtīja divus 
jaunus puišus – Juri un Ēriku. 
Ērikam bija tāda mode mani ķir-
cināt. Un tā viņš mani ķircināja, 
kamēr 1961. gadā mēs apprecē-

jāmies. 57 gadi laulībā. Vispār 
jau mūs abus muzejā jāliek, jo 
tagad jauniem bieži vien kā nav 
kas pa prātam, tā katrs uz savu 
pusi.” Arī pēc kāzām abi turpi-
nājuši strādāt ceptuvē un pēc 
tam konditorejas cehā Plācī, kā 
arī Valda kādu brīdi strādājusi 
bufetē Plācī, bet tad devusies 
dekrēta atvaļinājumā, jo tika gai-
dīta otrā atvase. 

Labu laiku tika dzīvots mājās, 
bet ir tāds teiciens, ka uzcītīgi 
darbinieki nekur tālu nepazūd – 
Valdai Mārtiņjēkabai tika piedā-
vāts darbs fermā, kur vajadzēja 
rakstīt atskaites, veikt dažādas 
uzskaites, uzturēt kārtībā doku-
mentus. “Un tā sākās mans laiks 
kolhozā,” Valda stāsta. “Tur man 
bija tāds mopēds “Rīga 16”, ar 

27. un 28. februārī jau 13. 
reizi visā Latvjiā norisināsies 
Notāru dienas. To laikā ikvienam 
interesentam ir iespēja apmek-
lēt notāra bezmaksas konsul-
tāciju un iegūt atbildes uz sev 
interesējošajiem juridiskiem 
jau  tājumiem. Šogad Notāru die-
nās īpaša uzmanība tiks pievēr-
sta gan sabiedrības informēša-

nai par to, kā sevi pasargāt no 
krāpniekiem, gan arī tam, kā 
nekļūt par upuri iespējamiem 
noziedzīgiem nodarījumiem.

Zvērinātu notāru pieredze 
rāda, ka mūsdienās noziegumu 
forma un saturs mainās. Ja pirms 
10–15 gadiem mēs itin droši 
varējām runāt par to, ka vis-
biežāk par krāpnieku upuriem 
kļūst seniori un vientuļi cilvēki, 
kuriem ar juridiskām shēmām 
izkrāpa īpašumus vai finanšu 
līdzekļus, tad šodien situācija ir 
mainījusies. Neviens vairs nav 
pasargāts un var kļūt par upuri, 
tādēļ ikvienam no mums ir jābūt 
sevišķi uzmanīgam. 

Šā gada notāru dienas ir īpa-
šas arī tāpēc, ka drīzumā tiks 
atklāts notāru digitālais portāls. 
“Par šo jauninājumu esam īpaši 
gandarīti. Turpmāk ikvienam 
notāra pakalpojumi būs pieejami 
arī attālināti; arī tiem Latvijas 
valstspiederīgajiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvi-
jas,” norāda Jānis Skrastiņš, Lat-
vijas Zvērinātu notāru pa domes 
(LZNP) priekšsēdētājs.

Bezmaksas notāru kosultā-
cijas notiks 27. un 28. februārī 
no 10.00–16.00 notāru birojos 
klātienē. Turklāt, uzdot jautāju-
mus notāram varēs arī attālināti, 
izmantojot Skype (lietotājvārds: 
Notaru dienas). 

Vija Piziča 
LNZP rīkotājdirektore

Novadnieku stāsti. 
Valda Mārtiņjēkaba – visu mūžu Straupē

kuru es braukāju visur, kur bija 
govis. Man bija jāapseko, vai 
visur pietiek barība, jāmēra 
jaunlopi, jāfiksē to pieaugums 
pa mēnesi, kā arī jāaprēķina dar-
binieku algas. Nebija jau nemaz 
tik slikti tajā laikā. Daudz strā-
dājām un tie, kas strādāja, arī 
varēja nopelnīt. Visādi kuriozi 
bija. Arī vīra kungs strādāja kol-
hozā – būvbrigādē. Pratām arī 
atpūs ties – braucām ekskursi-
jās, bija ārkārtīgi skaistas balles, 
kad visi dejoja, priecājās. Tad, 
kad pienāca kolhoza gals, es uz 
kādu brīdi paliku bez darba, bet 
tad bija iespēja piestrādāt tau-
tas namā, un tad jau pensijas 
gadi bija klāt.” V. Mārtiņjēkaba 
vienmēr bijusi komunikabla un 
sabiedriska, par ko liecina arī 
pieci nodejoti gadi senioru deju 
kolektīvā “Munsturis”. Valda 
atminas, ka tie pieci gadi deju 
kolektīvā bijuši ļoti lustīgi: “Ar 
“Munsturīti” kopā arī dažādās 
ekskursijās braucām, Jāņus 
pat kopā svinējām.” Arī aktiera 
do tības straupietei ir, jo kādu 
brīdi spēlēts amatierteātrī “Sap-
ņojums”. Vīram Ērikam sirds lieta 
visu mūžu bijusi medības, kurās 
arī aktīvi vienmēr piedalījies. 

Tagad Valdai un Ērikam ir 
jāpriecājas par 6 mazbērniem 

un 4 mazmazbērniem: “Mēs 
novērtējam to, ka visi esam Lat-
vijā, neviens nav izceļojis, kā arī 
prieks ir pat to, ka visa ģimene 
ir tepat – Pārgaujas novadā. Vis-
pār jau par mazmaz bērniem 
nedaudz bail, jo Latvija ir ļoti 
skaista zeme, bet kopš varas 
maiņām, valstij nav bijis tāda 
saimnieka, kurš par saviem 
iedzīvotājiem gādātu tā, kā kā r-
tīgā latviešu ģimenē rūpējas par 
saviem bērniem. Paši būs savas 
laimes kalēji.”

Valdas ikdiena paiet lasot 
grāmatas, rūpējoties par tru-
šiem un vistām, kā arī vasarā 
tiek nemitīgi strādāts ārā un ne 
velti – pie Valdas mājām, puķu-
dobēs, zied krāšņas puķes. 

Sakām lielu paldies Valdai 
Mārtiņjēkabai par omulīgo sa -
runu, dalīšanos savās atmiņās, 
kā arī vēlam, lai stipra veselība, 
ener ģija, sirsnība un spēks arī 
turpmāk. 

Ja ir zināms vēl kāds 
novadnieks, kurš varētu pastāstīt 
ko interesantu par savu dzīvi, 
dzimtu un par kādu no novada 
pagastiem, aicinām rakstīt uz 
avize@pargaujasnovads.lv, un, 
iespējams, tieši par viņu va rēs 
lasīt kādā no nākamajiem “Pār-
gaujas Novada Vēstis” numuriem.

Notāru dienas 2018 – 
kā sevi pasargāt?

Valda Mārtiņjēkaba ar dzīvesbiedru Ēriku. Foto: no albuma

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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Filma “Nameja gredzens” ir 
leģenda par 13. gadsimtu, kad 
bagātās un varenās baltu pagānu 
zemes kļūst par iekārojamu 
mērķi Romai. Īpaši Zemgale, 
kura kontrolē tirdzniecības ceļus 
un nekad nevienam nepakļaujas. 
Pāvesta bastards Maksis ir gatavs 
iesaistīties cīņā par iespēju valdīt 
Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts 
valdnieks Viesturs. Taču varas 
gredzens un tiesības valdīt tiek 
jaunajam Namejam. Pieredzes 
trūkumam un nodevībai Namejs 
liek pretī drosmi. Vai Namejs un 
viņa tauta kļūs par leģendu?

“Nameja gredzens” runā par 
vērtībām, ko svarīgi apzināties 
ikvienam. Tās veido mūsu nacio-
nālo pašapziņu un izceļ uni-
kālo brīvības kodu, ar ko varam 
lepoties. Filma nav vēsturiska 
rekonstrukcija, bet asu piedzīvo-
jumu pilna leģenda. 

Filma ir angļu valodā ar tulko-
jumu divās balsīs latviski (ieru-
nājuši Artis Drozdovs un Baiba 
Broka).

Scenārija autori – Aigars 
Grauba, Max Kinings (Liel bri-
tānija), režisors  Aigars Grauba, 
operators: Valdis Celmiņš, tērpu 
māksliniece Sandra Sila, māks-
linieks Arnis Vatašs komponists 
Rihards Zaļupe. Producents 
Andrejs Ēķis,  skaņas postpro-
duction – stu dija Aquarium (Liel-
britānija). Lomās: Edvin Endre 
(Zvied rija) – Namejs, James 
Bloor (Lielbritānija) – Maksis, 
Aiste Dirziute – Lauga (Lietuva), 
Ivo Martinsons – Valdis, Andris 
Keišs – Ūlups, Artūrs Skrastiņš – 

3. martā plkst. 19.00   Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža” 
filma  “NAMEJA GREDZENS”

Grieta Grosberga,
Pasākuma organizatore

Latviešu tautas ticējums 
vēsta, ka Sveču dienā lietās 
sveces deg gaiši un taupīgi. 
Sveču dienā devāmies uz tautas 
namu, kur trīs stundu garumā 
bija iespēja ar bitenieka Mār-
tiņa Kraukļa labvēlību izliet sev 
tīkamāko bišu vaska sveci. Ar 
Stalbes vidusskolas keramikas 
pulciņa vadītājas Noras Ķibildas 
palīdzību necilais māla pikucis 
mūsu rokās pārtapa dažādas for-
mas trauciņos, zvaniņos, svečtu-
ros... Šos keramikas darbiņus 
apdedzinās speciālās krāsnīs un 
noglazētus saņemsim 8. martā 
kā mīļu dāvanu sev. 

Rokdarbnieces Dzidras Pota-
povas padoms lieti noderēja, kad 
no sīkām pērlītēm tika darinātas 
aproces ar latvju rakstiem. Bija 
iespēja aplūkot Dzidras pērļo-
tās glezniņas, kaklarotas, rokas 
sprādzes un citas greznumlietas. 
Rutas Klikučas rokdarbu groziņā 
silti sagūlušas mežģīņu rakstā 
darinātas zeķes un zīdaiņu čībi-
ņas. 

Bija interesanti vērot, kā Jura 
Renča prasmīgajās rokās ābeles 
zars pārtop mājsaimnieču iecie-
nītās koka karotēs, karotītēs un 

lāpstiņās. Nelielā izstādē varēja 
aplūkot Stalbes vidusskolas 
keramikas un floristikas pulciņu 
dalībnieku gatavotos māla sveč-
turus un lietās sveces. 

Pēc krietni padarīta darba 
laiks dejām, dziesmām un 
teātra spēlēšanai. Koncertu at-
klāja deju kopas “Papardīte” 
dejo  tājas, izdejojot “Sapni par 
pavasari”.  Stalbes vidusskolas 
dramatiskā pulciņa dalībnieki 
izrādīja fragmentus no Andreja 
Upīša lugas “Sūnu ciema zēni”. 
Mūsdienu deju ritmos iejutās 
Stalbes vidusskolas deju grupas 
meitenes. Kultūras darbiniece 
Madara Gasiņa dalījās pieredzē, 
kā sveces var izmantot, lai attī-
rītu māju no negatīvas enerģijas. 

Koncerta noslēgumā Nora 
Ķibilda ģitāras pavadījumā izpil-
dīja pašas sacerētu dziesmu 
“Atmiņas par bērnību”. Šo 
dziesmu Nora veltījusi saviem 
vecākiem pateicībā: “Ja bērnībā 
gadījās dabūt punus vai nobrā-
zumus, blakus bija vecāki, kas 
brūces sadziedēja”.

Pateicība radošo darbnīcu 
meistariem un koncerta dalīb-
niekiem, kā arī pasākuma ap-
meklētājiem! Paldies novada 
pašvaldībai par finansiālu atbal-
stu Sveču dienā. 

Sveču diena
Stalbē

pāvests, Dainis Grūbe – Pihto, 
Egons Dombrovskis – Vies-
turs, Elīna Vāne – Rāma, Gints 
Andžāns – Sakens, Lauris Dzel-
zītis – Lemme, Jānis Āmanis – 
Fulke, Kaspars Kārkliņš – Arko, 
Toms Auniņš – Daugulis, Kaspars 
Zāle – Birre, Anete Berķe – Gilla, 
Maija Ozoliņa-Arvena – Sigi, Ieva 
Aleksandrova-Eklone – Ūlupa 

sieva, Igors Šegelovskis – mūks, 
Juris Žagars – Traidenis u.c. 

Filmu atbalsta un finansē: 
Nacionālais Kino centrs, VKKF, 
Latvijas televīzija, Latvijas nacio-
nālie uzņēmumi – LMT, Depo, 
VAS “Latvijas valsts meži,” AS 
“Citadele banka” u.c. 

Ieejas maksa EUR 2.00

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

24. februārī uz Raiskuma 
ezera notika tradicionālās Pār-
gaujas novada iedzīvotāju zem-
ledus makšķerēšanas sacensī-
bas. 

Šogad ziema īpaši lutina zie-
mas sporta veidu piekritējus un 
sniega prieku baudītājus, tajā 
skaitā arī zemledus makšķerēša-
nas entuziastus. Zemās tempe-
ratūras ir nodrošinājušas drošu 
atrašanos uz ledus, jo tā biezums 
uz Raiskuma ezera ir aptuveni 
30 centimetri. 

Sacensību laikā termometra 
stabiņš rādīja -14 grādus, kas 
netraucēja 21 makšķerniekam, 
piedalīties sacensībās. Šī pasā-
kuma mērķis ir popularizēt 
makšķerēšanu kā veselīgu un 
aktīvu atpūtas veidu. Dalībnieki 
startēja gan individuāli, gan ko-
mandās. Balvas saņēma labā kie 
makšķernieki vīriešu un sieviešu 
konkurencē, kā arī tika apbal-

vots vecākais un jaunākais mak-
šķernieks un labākās komandas. 

Sacensību rezultāti
Sieviešu konkurencē:
1. vieta Daigai Bērziņai ar 

kopējo loma svaru 0,640 kg, 
2. vieta Martai Dimantei ar 

kopējo loma svaru 0,525 kg,
3. vieta Līgai Pumpurei ar 

kopējo loma svaru 0,340 kg.
Vīriešu konkurencē:
1. vieta Mārtiņam Cekulam ar 

kopējo loma svaru 2, 045 kg,
2. vieta Emīlam Opincānam 

ar kopējo loma svaru 1,950 kg,
3. vieta Normundam Leitim 

ar kopējo loma svaru 1,885 kg.
Junioru konkurencē
1. vieta Artūram Ozolzīlem, 

ar kopējo loma svaru 0,100 kg. 
A. Ozolzīle saņēma apbalvojumu 
arī kā jaunākais sacensību dalīb-
nieks.

Labākās komandas:
1. vieta komandai “Mailī-

tes” (Emīls Opincāns, Aivis 
Bukovskis, Aigars Opincāns) ar 
ko  pējo loma svaru 3, 495 kg,

2. vieta komandai “Saris” 
(Mārtiņš Cekuls, Sandis Zei-

denbergs, Gaidis Strazdiņš) ar 
kopējo loma svaru 3,42 kg,

3. vieta komandai “Ungur” 
(Dmitrijs Podmišins, Normunds 
Leitis) ar kopējo loma svaru 
2,700 kg.

Kā sacensību vecākais dalīb-
nieks tika apbalvots Agris 
Armfelds. 

Paldies vēlamies teikt sponso-
riem – veikalam “Cope priekam” 
par sarūpētajām dāvanām, kā 
arī SIA “Raiskuma Labumu darī-
tava” par sarūpētajām dāvanām 
un gardumiem. Paldies arī Mudī-
tei Rutkai par izvārīto zupu, tēju 
un kafiju, kas sildīja makšķernie-
kus pēc trīs pavadītām stundām 
uz ezera, kā arī SIA “MJ Roze” 
par gardajiem pīrāgiem, cepu-
miem un grauzdiņiem. Paldies 
arī sacensību galvenajai tiesne-
sei Renātei Hmeļņickai par pro-
fesionālo sacensību tiesāšanu. 

Priecājamies par makšķer-
nieku atsaucību, un, neskatoties 
uz zemo gaisa temperatūru, 
atmosfēra pasākuma laikā bija 
draudzīga un makšķernieki bija 
gandarīti par saviem lomiem. 

Uz Raiskuma ezera notikušas 
zemledus makšķerēšanas sacensības

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

24. un 25. februārī Pārgaujas 
novada florbola komanda “SK 
Pārgauja” uzsāka ELVI florbola 
līgas ceturtdaļfināla sēriju, kurā 
mērojas spēkiem ar regulārā 
turnīra līderi “Lielvārde/Fat 
Pipe”. 

“SK Pārgauja” viesos Liel-
vārdē sagādāja sev divas uzva-
ras – sestdien, 24. februārī, pār-
spējot Lielvārdes komandu ar 
rezultātu 6:3 un svētdien, 25. 
februārī, izcīnot uzvaru ar rezul-
tātu 4:2. Par labākajiem spēlētā-
jiem šajās spēlēs tika atzīti vārt-

sargs Renārs Arājs un komandas 
kapteinis Mārtiņš Rajeckis.

Izslēgšanas spēles iesāk-
tas ļoti pārliecinoši, panākot 
jau (2:0) vadību pret regulārā 
turnīra uzvarētājiem. Paldies 
skatītājiem un līdzjutējiem par 
atbalstu tribīnēs. Jau nākamajā 
nedēļas nogalē “SK Pārgauja” 
uzņems “Lielvārde/ Fat Pipe” 
Cēsīs, Cēsu sporta kompleksā, 
Piebalgas ielā 18.

Gaidāmās ceturtdaļfināla 
spēles starp “SK Pārgauja” un 
“Lielvārde/ Fat Pipe”:

3. martā plkst. 13.30 Cēsīs, 
Piebalgas ielā 18

4. martā plkst. 12.30 Cēsīs, 
Piebalgas ielā 18

Nāc un atbalsti savējos! 

“SK Pārgauja” 
pārliecinoši uzsāk 
ceturtdaļfināla sēriju

Foto: Latvijas Florbola savienība
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Pārgaujas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums   “Pārgaujas Novada Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:  
Pārgaujas novada pašvaldība.   

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv
Iznāk reizi mēnesī.   Metiens 1600 eksemplāri.  

Paldies visiem, kuri palīdzēja 
materiālu un avīzes tapšanā!

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  4. un 18. martā

Filmas sižets: ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula 
un Laurēns vasaras brīvlaiku pavada mazpilsētā pie 
māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā atstātā četru mei-
teņu komanda bauda brīvību, iztēlojas pie augušo dzīvi 
un iekuļas satrau cošos piedzīvojumos.

Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas 
pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos 
soļus pretī neatkarībai.

Režisore Madara Dišlere, fil mas garums 1h 29min. 
Žanrs – sirsnīga filma visai ģimenei.

Ieejas maksa 1.00 EUR.

17. martā plkst. 18.00
Rozulas tautas namā 

spēlfilma
“PARADĪZE ’89”

Aicinājums
Pārgaujas novada 

iedzīvotājiem
sniegt vēstures liecības

Cienījamie Pārgaujas novada iedzīvotāji!
Lūdzam Jūs sniegt jebkura veida ziņas, materiālus 

un liecības par padomju perioda represijām 
un izsūtīšanām, kā arī par Latvijas neatkarības 

atgūšanas aktivitātēm, it īpaši Barikādēm.
Guna Rukšāne, tālr. 29488877
Imants Kalniņš, tālr. 28381553

Kļūdas labojums
Informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis” 

Nr. 102, kas iznāca 2018. gada 30. janvārī, rakstā 
“Pārgaujas novada pašdarbības kolektīvu 2017. gada 
izskaņas koncerts” tika publicēta neprecīza informācija. 
Straupes pagasta amatierteātra režisore ir Ināra Baltgalve. 
Atvainojamies režisorei par tehnisko kļūdu!
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