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Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, sakot svētku uzrunu. Foto: Iluta Beķere

Svētku gājiens Straupē. Foto: Iluta Beķere

Amatiermākslas kolektīvu koncerts Raiksuma pagasta estrādē. Foto: Iluta Beķere Liela atsaucība bija leļļu teātra izrādei “Sarkangalvīte”. Foto: Iluta Beķere

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

Nemanot ir pagājuši 10 gadi, 
kopš izveidots Pārgaujas novads. 
Šādās noskaņās tika pavadīti 
Pārgaujas novada svētki, kas no-
risinājās 12. un 13. jūlijā. Svētku 
apmeklētājiem tika piedāvāta 
plaša svētku programma – sev 
tīkamu nodarbi varēja atrast gan 
lieli, gan mazi.

Pārgaujas novada svētki tika 
atklāti 12. jūlija vakarā, kur ar 
skanīgu un lustīgu koncertu 
Pārgaujas novada iedzīvotājus 
un viesus priecēja vietējie ama-
tiermākslas kolektīvi – jauniešu 
deju kolektīvs “Idumeja”, deju 
kopa “Papardītes” (vadītāja 
Ginta Berķe), vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Straupe” (vadī-
tāja Rudīte Jurciņa), senioru deju 
kolektīvs “Munsturis” (vadītāja 
Ineta Indriksone), kā arī se-
nioru vokālais ansamblis “Laika 
Ritmi” (vadītāja Ina Aizgale) un 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
Lakstīgalas” (vadītāja Elita Tom-
sone). Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs, atklājot svētkus, 
savā uzrunā novēlēja visiem 
svētku dalībniekiem un viesiem 
tos nosvinēt uz pilnu klapi. Pēc 
amatiermākslas kolektīvu uzstā-
šanās Raiskuma muižas parkā ar 
izbraukuma aktivitātēm viesojās 
organizācija “Zili Brīnumi”, kas 
demonstrēja dažādus eksperi-
mentus ar sauso ledu un šķidro 
slāpekli, radot mākoņus gan 
trauciņos, gan ziepju burbuļos. 
Skatītāji redzēja, kā tiek sasal-
dēti gaisa baloni, kā arī varēja 
nogaršot -200 grādos gatavotu 

saldējumu un māršmelovus. 
Pēc piedzīvotajiem brīnumiem, 
vakara kulminācijā, uz skatuves 
sagaidījām grupu “Dzelzs Vilks”, 
kas ir Latvijā atpazīstama un 
populāra grupa; tā izpilda, gal-
venokārt, alternatīvo roku un 
poproku, taču ir pievērusies arī 
folkroka žanram. Pārgaujas no-
vada svētku pirmais vakars iz-
skanēja ar vērienu un tika plaši 
apmeklēts.

Svētku otrās dienas notikumi 
norisinājās Straupes estrādē un 
tās apkārtnē. Pašus mazākos 
priecēja Liepājas Leļļu teātra ak-
tieri ar izrādi “Sarkangalvīte”, kā 
arī bija iespēja pašiem pārtapt 
par kādu tēlu un iegūt sejas glez-
nojumu vai kārtīgi izlēkāties pie-
pūšamajās atrakcijās. Iemīļota 

Izskanējuši Pārgaujas novada svētki
aktivitāte ir lielie burbuļi, kas 
dažādos izmēros un formās pie-
pildīja estrādes teritoriju, kā arī 
to ķeršana bija mazāko svētku 
apmeklētāju viena no mīļāka-
jām nodarbēm. Par mazajiem 
svētku apmeklētājiem bija ļoti 
padomāts – aiz estrādes notika 
izjādes ar ponijiem. Savukārt 
basketbola laukumā gan lieliem, 
gan maziem bija iespēja iemēģi-
nāt savas prasmes braukšanā ar 
drift kartiem. Tāpat arī radošajās 
darbnīcās tika gaidīti gan lieli, 
gan mazi svētku apmeklētāji. 
Tajās tapa skaisti sapņu ķērāji, 
nozīmītes, magnētiņi, gaismas 
laternas un Charo skulptūras. 
Ikviens varēja pārbaudīt, cik 
labi pazīst Straupi un piedalīties 
foto orientēšanās ap Straupes 
estrādi. Veiklākie un attapīgākie 
dalībnieki tika pie vērtīgām bal-
vām no atbalstītājiem SIA “Real 
Bread” un “Braslas Priedes”. Visu 
dienu darbojās arī amatnieku un 
mājražotāju tirdziņš, kurā ande-
lējās gan mūsu novada uzņēmēji, 
gan arī kaimiņu novadu ražotāji.

Dienas otrajā pusē Straupes 
baznīcā notika svētbrīdis, kurā 
dzirdējām Straupes jauktā kora 
izpildītas dziesmas un  pēc kura 
Pārgaujas novada vadība, depu-
tāti, administrācijas darbinieki, 
amatiermākslas kolektīvu dalīb-
nieki un iedzīvotāji devās svētku 
gājienā. Gājienu papildināja arī 
Cēsu pūtēju orķestra dalība un 
tā galamērķis bija Straupes es-
trāde. Tuvojoties estrādei, jau no 
attāluma bija redzams, ka solu 
rindas aizpildītas ar skatītājiem, 
kas ar ovācijām sagaidīja gājiena 
dalībniekus. 

Turpinājums 2. lpp.
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Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums 

Nē, 52 balsis

Vai esat apmierināti ar kārtību 
atpūtas vietās pie ūdenstilpēm 

Pārgaujas novadā?

Jā, 32 balsis

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

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem. 
Jūlija mēnesī jautājām, vai iedzī-
votāji ir apmierināti ar kārtību 
pie ūdenstilpēm Pārgaujas no-
vadā?

Vasara ir laiks, kad cilvēki tie-
cas doties atpūtā pie dabas un 

arī pie ūdenstilpēm. Nereti nā-
kas novērot nepatīkamus skatus 
– atstātus atkritumus vai citas 
nekārtības, piemēram, salauztus 
soliņus. Aicināsim atpūtniekus 
būt atbildīgiem pie ūdenstilpēm 
un nebojāt labiekārtotās atpūtas 
vietas, kā arī nemēslot un līdzi 
paņemtos iepakojumus izmest. 

Augusta jautājums:
Vai esat apmierināts /-a ar 

laikapstākļiem šajā vasarā?
•    Jā
•    Nē

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 13 
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores Marutas 
Drubiņas sniegto pārskatu par 
20.06.2019. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai

Deputāti nolēma:
• izstrādāt un iesniegt pro-

jektu “Termokameras iegāde 
ziv ju resursu aizsardzībai Pār-
gaujas novada ūdenstilpēs” at-
balsta saņemšanai zivsaimniecī-
bas attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem, paredzot 
paš valdības līdzfinansējumu 
20% ap mērā;

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada integrētās attīstības prog-
rammas 2020.–2026. gadam 

Pārgaujas novada pašvaldības 
18. jūlija domes sēdes apskats

2. redakciju un  nodot to pub-
liskai apspriešanai, organizē-
jot publiskās apspriešanas sa-
nāksmi 26.08.2019. plkst.17.00 
„Iktes”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā;

• mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Raiskuma pa-
gasta divu nekustamo īpašumu  
zemes vienībām;

• ņemt grāmatvedības uz-
skaitē pašvaldības valdījumā 
esošo Pārgaujas novada Strau-
pes pagasta nekustamā īpa-
šuma „Riebiņu ezers”, kadastra 
Nr. 4282 005 0100, zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 
4282 005 0100, platība 74 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc kadastrālās uzmērīšanas)

• atļāva sadalīt Pārgaujas 
no  vada Raiskuma pagasta ne-
kus tamo īpašumu, izveidot 
jau nu   nekustamo īpašumu, pie-
šķī ra tam nosaukumu un noteica 
ze  mes lietošanas mērķi 

• veikt grozījumus Pārgaujas 
novada pašvaldības amata vie-
nību sarakstā

• izīrēt nekustamā īpašuma 
“Doktorāts” dzīvojamās  telpas 

• apstiprināja  Stalbes pa-
matskolas   nolikumu

• apstiprināja automašīnas 
Opel Astra Caravan HL7880 iz-
soles rezultātus;

• rīkot atkārtotu (otro) 
nekustamā īpašuma “Rozulas 
sko la”, Stalbes pagastā izsoli;

• veikt grozījumus “Bieži sa-
stopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļaujā Nr. 2 smilts-grants un 
smilts atradnei “Silaunieki K2””

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

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

Pamatojoties uz Pārgaujas 
novada domes 2019. gada 18. 
jūlija sēdes lēmumu nr. 99 “Par 
Pārgaujas novada integrētās 
Attīstības programmas 2020.–
2026. gadam 2. redakcijas no-
došanu publiskai apspriešanai” 
(sēdes protokols Nr. 8, 3.§), tiek 
uzsākta Pārgaujas novada attīs-
tības programmas 2020. – 2026. 
gadam projekta 2. redakcijas 
publiskā apspriešana.  

Publiskās apspriešanas ter-
miņš tiek noteikts no 2019. gada 
1. augusta līdz 30. augustam. 
Publiskās paspriešanas laikā 
interesenti klātienē vai elektro-
niski ar Attīstības programmas 
projekta 2. redakcijas materiā-
liem var iepazīties:

Paziņojums par Pārgaujas novada 
integrētās Attīstības programmas 
2020.–2026. gadam 2. redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu

62 %
38 %

• Pārgaujas novada pašval-
dības mājaslapā www.pargau-
jasnovads.lv sadaļā “Attīstības 
plānošana”;

• Pārgaujas novada paš-
valdības administratīvajā ēkā 
“Tautas nams”, Plācis, Pārgaujas 
novads, darba dienās no plkst. 
8.00–13.00 un 14.00–17.00 
(trešdienās līdz 18.00 un piekt-
dienās līdz 16.00);

• Valsts vienotā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geo-
latvija.lv.

Rakstveida priekšlikumi un 
ieteikumi iesniedzami klātienē 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā “Iktes”, Stalbē vai elektro-
niski uz e-pasta adresi pargau-
jasnovads@pargaujasnovads.lv.

Publiskās apspriešanas laikā 
notiks sabiedriskā apspriede, 
kurā Attīstības programmas 
izstrādātājiem un pašvaldības 
pārstāvjiem varēs uzdot intere-
sējošos jautājumus. 

Publiskās apspriešanas sa-
pulce notiks 2019. gada 26. 
augustā plkst. 17.00 Pārgau-
jas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā “Iktes”, Stalbē, 
Pārgaujas novadā. Jautājumu 
gadījumā vērsties pie Pārgaujas 
novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Ingvilda Krišjāņa Balt-
purviņa, tel.: 27809705, e-pasts: 
krisjanis.baltpurvins@pargau-
jasnovads.lv.

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

Par tradīciju ir kļuvis ikva-
saras pasākums “Sakopta un 
videi draudzīga sēta Pārgaujas 
novadā”. Ar tā palīdzību Pār-
gaujas novada pašvaldība vēlas 
sekmēt novada teritorijas sa-
kopšanu, veicināt novada iedzī-
votāju un uzņēmēju labo gribu 
ne tikai sakopt savu sētu, bet arī 
saimniekot videi draudzīgi un 
energoefektīvi, kā arī celt pašu 
iedzīvotāju lepnumu un pašap-
ziņu par savu novadu, saliedēt 
tuvākus un tālākus kaimiņus un, 
protams, palielināt novada at-
pazīstamību nacionālā mērogā. 
Ieklausoties iedzīvotāju un ko-
misijas ieteikumos, pasākums 
šogad piedzīvojis nelielas izmai-
ņas.

Ja bija ierasts, ka katru gadu 
māju saimnieki Straupes, Stal-
bes un Raiskuma pagastos gai-
dīja savās sētās pasākuma komi-
siju, tad šogad komisijas darbs 
izpaudās citādi. Tika apkopotas 
fotogrāfijas, atmiņu stāsti – 
viss, kas piedzīvots un redzēts 
desmit pasākuma “Sakopta un 
videi draudzīga sēta Pārgaujas 
novadā” darbības gados. Tika 
veidots arī videomateriāls par 
tām mājām, kas iepriekš iegu-
vušas nomināciju “Gada sēta”. 
17. augustā Ungurmuižā notiks 
Saimniekballe, kas, kā ierasts, 
ir pasākuma “Sakopta un videi 
draudzīga sēta Pārgaujas no-
vadā” noslēguma pasākums. Arī 

šogad aicinām Pārgaujas novada 
māju saimniekus, viņu ģimenes 
piedalīties Saimniekballē, lai ko-
pīgi atskatītos uz iepriekšējiem 
pasākuma gadiem, dalītos at-
miņās, satiktu gan tuvākus, gan 
tālākus kaimiņus, kā arī baudītu 
Ainara Mielava koncertu, dančus 
“Lauku Muzikantu” pavadījumā 
un burvīgo Ungurmuižas atmos-
fēru. Pasākuma ielūgumus atra-
dīsiet informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis”.

Gadu no gada lielu atsaucību 
pasākumā “Saimniekballe” iegu-
vusi loterija, kurā iedzīvotājiem 
ir iespēja laimēt pašvaldības un 
novada uzņēmēju sarūpētās bal-
vas. Arī šogad loterija neizpaliks, 
tāpēc līdz 14. augustam tiek ai-
cināti atsaukties uzņēmēji, kuri 
vēlas papildināt “Saimniekbal-
les” loteriju ar kādu labumu no 
savas produkcijas. Pieteikties pa 
tālr. 29171764, 26359939. 

Pasākums notiks brīvā dabā, 
tāpēc lūgums pasākuma apmek-
lētājus ģērbties atbilstoši lai-
kapstākļiem.        

Atgādinām, ka uz Saimniek-
balli iepriekš ir jāpiesakās līdz 
12. augustam, zvanot pa tālr.: 
29171764, 26359939

*Pasākuma laikā tiks fotografēts 
un filmēts. Iegūtie materiāli tiks 

izmantoti organizatora publicitātes 
vajadzībām.

Gatavojoties 
Saimniekballei

Turpinājums no 1. lpp.

Savā uzrunā Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents sveica visus no-
vadniekus un novada viesus, 
sakot, ka 10 gadi novadam nav 
daudz, bet piebilstot, ka 10 gadi 
nav arī maz, lai paveiktu dau-
dzus labus darbus. Savukārt uz 
skatuves sestdienas vakarā ar 
aplausiem tika sagaidīti aktieri 
Artis Drozdovs, Romāns Bargais, 
Evija Skulte, Voldemārs Šoriņš, 
Indra Burkovska, Raimonda Vaz-
dika, Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, 
Dace Makovska un Jānis Skanis. 
Aktieri skatītājus smīdināja ar 
izrādi “Lielais loms”, kas tapusi 
pēc A. Brigaderes lugas motī-
viem, režisori Juris Kalniņš un 
Voldemārs Šoriņš. Uzreiz pēc 

izrādes uz balli aicināja roken-
rola grupa “Keksi”. Grupas da-
lībniekiem bija uzticēts svarīgs 
uzdevums – pusnaktī veikt laika 
atskaiti pirms svētku uguņoša-
nas. Pēc salūta uz skatuves kāpa 
grupa “Laika Upe”, kas gan ar 
savām oriģināldziesmām, gan ar 
Latvijā un pasaulē pazīstamām 
dziesmām priecēja gan dejot-
gribētājus, gan klausītājus un 
mūzikas baudītājus līdz pat rīta 
gaismai.

Pārgaujas novada svētki 
2019, kas aizvadīti novada 
10. gadadienas tematikā, tika 
plaši apmeklēti gan pirmajā 
svētku dienā, gan otrajā – kopā 
ap 3500 cilvēku. Paldies palī-
giem, bez kuriem svētki nebūtu 
izdevušies tādi, kādus mēs tos 
redzējām un piedzīvojām.

Izskanējuši 
Pārgaujas 
novada svētki

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

3. jūlijā Pārgaujas novadā vieso-
jās starptautisko projektu partneri 
no Itālijas salas Sicīlijas. Delegācija 
10 cilvēku sastāvā apmeklēja vairā-
kas nozīmīgas vietas novadā, kā arī 
vēlējās noskaidrot, kāda ir mūsu 
pieredze dažādās jomās. 

Delegācijas sastāvā bija speciā-
listi no dažādām Sicīlijas pašvaldī-
bām. Pārgaujas novada pašvaldība 
iepriekš sadarbojusies ar projektu 
koordinatoriem Beatrice Briguglio 
un Agatino Celisi, ar kuriem Itā-
lijā kopīgi realizēti projekti – gan 
jauniešu apmaiņas projekti prog-
rammā “Erasmus+”, kā arī paš-
valdību sadarbības projekti prog-
rammā “Eiropa pilsoņiem”. Šī bija 
tā reize, kad itāļu viesi vēlējās pa-

būt Latvijā, gūt pieredzi un zināša-
nas par to, kā Latvijas pašvaldības 
piesaista finansējumu no Eiropas 
Savienības fondiem. 

Delegācija viesojās Raiskuma 
Labumu darītavā, kurā uzzināja, 
kā top alus “Raiskumietis”, kā arī 
kā malkas krāsnī tiek cepta rudzu 
maize. Itāļi atzinīgi novērtēja patī-
kamo klusumu un mieru Raiskuma 
muižas parkā, kā arī apskatīja Au-
ciemmuižu un Ungurmuižu. Vieso-
joties šajos objektos, partneriem 
tika sniegts ieskats, kā ar Eiropas 
Savienības fondu finansējuma pie-
saisti tiek uzlabota infrastruktūra 
gan pašvaldības iestādēs, gan pri-
vātajā sektorā. 

Savas vizītes laikā itāļu viesi pa-
bija ne tikai Pārgaujas novada paš-
valdībā, bet arī Amatas, Raunas un 
Priekuļu pašvaldībās, ar kurām arī 
sadarbojas dažādos starptautiskos 
projektos. 

Sadarbības partneri no Itālijas viesojas 
Pārgaujas novadā

Rudīte Vasile,
tūrisma koordinatore

Jūnija beigās Pārgaujas no-
vada pašvaldības pārstāvji, 
uzņēmēji un amatiermākslas 
kolektīvi devās uz Pleskavu, 
Krieviju, lai piedalītos 39. Starp-
tautiskajās Hanzas dienās. 

Hanzas dienas – tas ir prieks 
par tikšanos ar seniem draugiem 
un iespēja iegūt jaunus draugus. 
Straupe Jaunajā Hanzas savie-
nībā iesaistījās ap 1995. gadu, un 
kopš tā laika vai ik gadu uz vērie-
nīgo pasākumu ir devusies lie-
lāka vai mazāka pārstāvju grupa, 
lai prezentētu mūsu kultūras, tū-
risma un ražotāju piedāvājumu.

Pleskavā Hanzas tirgus zonā 
tika iekārtota Straupes/Pārgau-
jas novada prezentācijas telts ar 
jauno, Straupes atpazīstamību 
veicinošu saukli “Straupe, pa-
saulē mazākā Hanzas pilsēta”. 
Apmeklētāju interese par stendu 
bija ārkārtīgi liela – pleskavieši 
taujāja par iespējām apmeklēt 
Latviju, mūsu novadu, priecājās 
par krievu valodā sagatavota-
jiem tūrisma materiāliem, kā arī 
suvenīriem – koka atslēgu pie-
kariņiem, linu maisiņiem, zīmu-
ļiem. Stendā degustēšanai tika 
piedāvāts PKS “Straupe” ražotais 
ķimeņu siers, sviests ar kaņepju 
sēklām, konfektes “Straupe”, SIA 
“Real Bread” gatavotā Rožkalnu 
maize no Straupes, SIA “Coope-
rative” augļu un ogu sukādes, 
Ineses Mangules kaņepju sēklu 
maisījumi. Ar krieviem rakstu-
rīgo temperamentu un sirsnī-
gumu tika novērtēta produkcijas 
izcilā kvalitāte, labā garša, kā arī 
skaļi izteikta vēlme par to, lai šo 
visu Krievijā būtu iespēja iegā-
dāties regulāri.

No Pārgaujas novada bija ie-
radusies lielākā kultūras dele-
gācija. Pārgaujas novadu pārstā-

vēja 5 kolektīvi – jauniešu deju 
kolektīvs “Idumeja” , deju kopa 
“Papardītes” (vadītāja Ginta 
Berķe), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Straupe” (vadītāja Ru-
dīte Jurciņa), senioru deju kolek-
tīvs “Munsturis” (vadītāja Ineta 
Indriksone), Straupes jauktais 
koris (diriģente Arta Zunde) un 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
Lakstīgalas” (vadītāja Elita Tom-
sone). Mūsu amatiermākslas ko-
lektīvu uzvedums, kas noritēja 
uz svētku centrālās skatuves 
piesaistīja skatītāju uzmanību. 
Īpašus aplausus izpelnījās noslē-
guma uznāciens, kas kopā uz 
skatuves pulcināja visus dalīb-
niekus un parādīja, ka mūsu no-
vadā kopā sadancot un sadzie-
dāt var visdažādākās paaudzes. 

Hanzas dienu laikā tika aiz-
sākta jauna iniciatīva, ko virzīja 
Vidzemes plānošanas reģions. 
Te notika Latvijas Hanzas pilsētu 
pārstāvju tikšanās, ko vadīja 
mūsu novada domes priekšsēdē-
tājs Hardijs Vents un kuras laikā 
tika pārrunātas sadarbības ie-
spējas nākotnē. Tika uzklausīts 
Polijas pilsētas Gdaņskas pār-
stāves Jolantas Muravskas pie-
redzes stāsts par Polijas Hanzas 
pilsētu apvienību, kā arī  Han-
saYouth prezidija locekles Mar-
tas aicinājums Latvijas pilsētām 
iesaistīties jauniešu kustībā.  

Kopumā šogad Hanzas dienās 
piedalījās 89 Hanzas pilsētas 
no 12 Eiropas valstīm. Pleskavā 
vienlaikus tika rīkotas arī Krievi-
jas 9. Hanzas dienas un šķita, ka 
mēroga ziņā svētki bija izvērtu-
šies par visas Krievijas Eiropas 
daļas notikumu. Te varēja sa-
stapt maskaviešus, Pēterburgas 
un Tveras iedzīvotājus, kuri bija 
speciāli atbraukuši uz Pleskavu. 
Pleskava bija saposta – vēsturis-
kās celtnes restaurētas, ielas sa-
kārtotas, parki un promenādes 

labiekārtotas. 
Tika pieņemti arī Hanzas 

savienībai svarīgi lēmumi – de-
legāti ievēlēja jauno Hanzas sa-
vienības prezidiju, kas vienlai-
kus veido arī jaunās juridiskās 
personas – Hanzas pilsētu savie-
nības izpildkomiteju. Prezidijā 
turpinās darboties mūsu novadā 
labi zināmā Ingera Harlevi no 
Visbijas, Olga Popova no Velikij 
Novgorodas, no jauna ievēlēti 
Borts Koelewijns no Kampenas 
un dr. Kristofs Bartašs no Bri-
lonas. Hanzas savienība šogad 
ir atkal augusi, jo Hanzas savie-
nībā tika uzņemta Anglijas pil-
sēta Great Yarmouth, Krievijas 
pilsēta Staraja Rusa un Vācijas 
pilsēta Hanovere. Tādējādi Han-
zas ģimene ir ieguvusi apmēram 
620 000 jaunu pilsoņu no Eiro-
pas.

Nākamgad Hanzas dienas no-
tiks Brilonā, Vācijā, bet jau 2021. 

Iepazīta Hanzas pilsēta Pleskava

gadā svētki ritēs tepat mums tu-
vumā – Rīgā. Mums ir jānovērtē, 
ka dalība Jaunajā Hanzas savie-
nībā nozīmē ne tikai atsevišķus 
braucienus uz Hanzas dienām, 

bet tā piedāvā arī iespējas pla-
šākai sadarbībai – gan Latvijas, 
gan starptautiskajā mērogā. Tas 
ir darbs, kas vēl darāms. Un jau 
tuvākajā laikā. 

Pārgaujas novada delegācija svētku gājienā. 

Par Straupes/ Pārgaujas novada stendu tika izrādīta liela interese.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, pašvaldības darbinieces un itāļu partneru 
delegācija. Foto: Iluta Beķere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau otro gadu Mednieku ap-
mācības un atpūtas bāzē “Mār-
kulīči” 12. un 13. augustā notiks 
Pārgaujas novada jauniešu salie-
dēšanās pasākums “Lauzt robe-
žas”. 

Pasākuma mērķis ir uzlabot 
jauniešu savstarpējās attiecības, 
saliedēt Pārgaujas novada jau-
niešus, veicināt viņu uzņēmību, 
motivēt uz aktīvu darbošanos, 
diskutēt par jauniešiem aktu-
ālām tēmām,  kā arī meklēt do-
mubiedrus – citus novada aktī-
vos jauniešus.

Pasākuma pirmajā dienā pa-
redzētas iepazīšanās aktivitātes, 
kā arī kritiskās domāšanas dar-
bnīca un diskusijas par jauniešu 
medijpratības līmeni un sociālo 
mediju izmantošanu. Pirmajā 
dienā gaidāms arī kāds pārstei-
guma ciemiņš, kurš ar jaunie-

šiem dalīsies savā pieredzes 
stāstā par  sociālo tīklu vietņu 
lietderīgu izmantošanu un lomu 
mūsdienu jaunieša dzīvē. Plāno-
tas arī dažādas brīvā laika aktivi-
tātes pēc izvēles – sporta spēles, 
kopīga muzicēšana, brīvdabas 
kino. 

Savukārt Pārgaujas novada 
jauniešu saliedēšanās pasā-
kuma otrajā dienā ar jauniešiem 
strādās profesionāls komandu 
saliedēšanas un sadarbības vei-
cināšanas treneris, kas būs sa-
gatavojis īpašu aktivitāšu prog-
rammu jauniešu saliedēšanai. 
Spriežot pēc rezultātiem, kas tika 
sasniegti, organizējot pasākumu 
pagājušajā gadā, dalība tajā ir 
iespēja izaicināt un iepazīt sevi, 
mācīties sadarboties, strādāt 
komandā un uzlabot komunikā-
cijas prasmes, kam ir ļoti liela 
nozīme gan darbam komandā, 
gan savstarpējās attiecībās, gan 
savu mērķu sasniegšanai. 

Tā kā pasākumā piedalīsies 
arī nepilngadīgi jaunieši, dalībai 

Notiks otrais saliedēšanās 
pasākums jauniešiem 
“Lauzt robežas”

pasākumā “Lauzt robežas” būs 
nepieciešama viņu vecāku vai 
likumīgo aizbildņu parakstīta at-
ļauja, jaunieši pasākuma sākumā 
tiks iepazīstināti ar iekšējās kār-
tības noteikumiem, kā arī visu 
pasākuma laiku ar jauniešiem 
laiku pavadīs vairāki pieaugušie.

Nakšņošana notiks teltīs, kas 
nozīmē, ka dalībniekiem nepie-
ciešama sava telts un viss ne-
pieciešamais nakšņošanai tajā, 
kā arī laikapstākļiem atbilstošs 
apģērbs.

Dalība pasākuma bez maksas. 
Vietu Skaits ir ierobežots. Pie-
teikšanās līdz 8. augustam.

Lai pieteiktos, aizpildi šo an-
ketu https://ej.uz/lauztrobe-
zas2019

Vairāk informācijas:
Iluta Beķere, sabiedrisko at-
tiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste, Attīstības plāno-
šanas nodaļa, e-pasts iluta.be-
kere@pargaujasnovads.lv, tālr. 
26368154

PĀRGAUJAS NOVADA JAUNIEŠU
SALIEDĒŠANĀS PASĀKUMS

DALĪBA AR IEPRIEKŠĒJU PIETEIKŠANOS

ej.uz/lauztrobezas2019
MEDNIEKU APMĀCĪBU

UN ATPŪTAS BĀZE
“MĀRKULĪČI

12.–13. AUGUSTS
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots 

organizatora publicitātes vajadzībām.

Vairāk informācijas:
www. pargaujasnovads.lv

No 12. līdz 15. septembrim 
Vidzemē notiks Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes militārās 
mācības “Zobens 2019”, kuru 
laikā arī Cēsu un Priekuļu no-
vados 27. kājnieku bataljona 
karavīri un zemessargi apgūs ie-
maņas reaģēt uz hibrīdapdrau-
dējumu.  

Mācību laikā zemessargi 
vingrināsies patrulēt un apsar-
gāt militāros un civilos objek-
tus Cēsu pilsētā, atpūtas bā-
zes “Pipa riņi” teritorijā, kā arī 
Priekuļu novada Liepā. Mācību 
mērķu sasniegšanā bataljons 
sadarbosies ar Cēsu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības 
komisiju un Valsts policiju. Lai 
vingrinātu sadarbību ar sabied-
rību krīzes situācijās, Civilās 
aizsardzības komisija mācībās 
iesaistīs vietējās institūcijas un 
uzņēmējus. Tā kā Pārgaujas no-
vada pašvaldība ir viena no Cēsu 
militārās sadarbības teritorijām, 
tad arī tā būs šo mācību sastāv-
daļa un iesaistīsies mācībās ar 
savu nosacīto resursu. 

Mācību laikā nosacītā preti-
nieka spēlētāji būs Latvijas un 
Igaunijas bruņoto spēku kara-
vīri, kas darbosies civilajā ap-
ģērbā ar mācību laikā noteiktu 
atšķirības zīmi.

Mācību laikā tiks lietota mā-
cību munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi, kas rada troksni, bet 
neapdraud cilvēku veselību un 
dzīvību, tomēr, ja tāda tiek at-

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

Eiropas Savienība arvien lie-
lāku nozīmi piešķir enerģijas pa-
tēriņa un nelietderīgas izmanto-
šanas samazināšanai. ES vadītāji 
2007. gadā izvirzīja mērķi līdz 
2020. gadam panākt ES ikgadējā 
energopatēriņa samazinājumu 
par 20 %. (http://www.euro-
parl.europa.eu/)

Energoefektivitāte ir attie-
cība starp iegūto preci vai pa-
kalpojumu un patērēto enerģiju. 
Savukārt energoefektivitātes 
paaugstināšana nozīmē ener-
goefektivitātes uzlabošanu teh-
noloģisku, galalietotāju rīcības 
vai saimniecisku darbību rezul-
tātā.

Energoefektivitātes paaug-
stināšanas būtība ir samazināt 

rasta, to nedrīkst aiztikt. Terito-
rijas pēc mācībām tiks sakoptas.

Aicinām iedzīvotājus neuz-
traukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa 
ielām, ceļiem un  mežiem, tehni-
kas un cita veida aprīkojuma iz-
vēršanu un pozīciju ieņemšanu. 
Lūdzam ar sapratni izturēties 
pret iespējamajiem satiksmes 
kustības īslaicīgiem apgrūtinā-
jumiem, kas var rasties sakarā 
ar militārās tehnikas pārvieto-
šanos pa autoceļiem vai īslaicīgu 
kontrolpunktu un pārvietojamo 
šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi 
nepiesārņo vidi un nebojā infra-
struktūru.

Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigāde izsaka pateicību tiem 
darba devējiem, kuri atbalsta 
savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Ze-
messardzes kaujas spēju paaug-
stināšanu un katra vietējā ze-
messarga profesionalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Karlsberga, 

Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes  Civilmilitārās 

sadarbības nodaļas priekšniece, 
virsleitnante

 Papildināja:
Iluta Beķere,

sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, 

Attīstības plānošanas nodaļa, 
Pārgaujas novada pašvaldība

enerģijas apjomu, kas tiek pa-
tērēts preču ražošanai un pa-
kalpojumu sniegšanai, bet ne-
samazināt saražotās preces vai 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 
Energoefektīvi risinājumi ļauj 
ražotājiem samazināt produktu 
pašizmaksu, un sabiedrībai ie-
taupīt uz saņemto pakalpojumu 
rēķina 

Arī Pārgaujas novada pašval-
dība pēdējo gadu laikā pievērsusi 
uzmanību energoefektivitātes 
jautājumiem, kas ir būtiski gan 
izmaksu, gan patērēto resursu, 
gan atstātā iespaida uz vidi kon-
tekstā. Šajā vasarā notiek katlu 
mājas atjaunošana Straupē un 
apkures katla maiņa Plācī, kā 
rezultātā malkas kā kurināmā 
vietā tiks izmantotas granulas, 
kas ir ekonomiskāks un efek-
tīvāks resurss. Būvdarbus veic 
SIA “Sanart” un SIA “Siltumteh-
serviss”, tos plānots pabeigt līdz 
apkures sezonas sākumam. 

Tiek veikti 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumi

Notiks militārās 
mācības 
“Zobens 2019”

https://ej.uz/lauztrobezas2019
https://ej.uz/lauztrobezas2019
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Jaunās tūrisma maršrutu kartes vāka foto aicina izbaudīt Gaujas un 
tās apkārtnes skaistumu.  

Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde 
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente

Jau trešo gadu Latvijā līdz ar pārējām piecām 
biotopu grupām tiek vērtēti arī Latvijas sald-
ūdeņi. Triju sezonu ietvaros plānots apsekot 2 
000 Latvijas ezerus un upes ar kopgarumu 40 
000 kilometri. Līdz šim apsekoto ezeru, upju dati 
liecina, ka izcila vai laba kvalitāte ir tikai pusei 
Latvijas ezeru un nedaudz vairāk kā trešdaļai 
upju posmu. Ikdienā saldūdeņi veic daudzas 
funkcijas, kas cilvēka acij paliek apslēptas, pie-
mēram, tas ir dzīvības un pašattīrīšanās nodroši-
nātājs, daudzveidīga dzīvotne un migrācijas kori-
dors, plūdu un palu regulētājs, klimata veidotājs 
utt. Tie var veikt visu augstākminēto iekams paši 
ir tīri. Diemžēl cilvēka darbībai ir ļoti liela no-
zīme saldūdeņu kvalitātes izmaiņu procesā.

Par labu saldūdens kvalitāti liecina ne vien 
ūdens dzidrība, bet arī tajos augošie retie un īpa-
šie augi, kuri izzūd līdz ar kvalitātes pazemināša-
nos. Tā kā trešdaļa Latvijas upju ir regulētas un 
pārveidotas par grāvjiem, tās ir zaudējušas ne ti-
kai savu ainavisko, bet arī bioloģisko vērtību. Šā-
das upes veic tikai  ātrāku ūdeņu novadīšanu, bet 
dabiskai upei raksturīgo vērtību tām vairs nav. 
Upēs uz izmiršanas robežas ir ziemeļu upespēr-
lene, tīru ūdeņu indikators, kas reiz bija plaši 
sastopama Vidzemes ūdeņos. Savukārt par eze-
riem jāsaka, ka Latvijas “zelta fonds” ir lobēliju 
– ezereņu ezeri (1% no visiem ezeriem). Tajos ar 
baltiem ziediem vasaras mēnešos uzzied Dort-
maņa lobēlija, kas ir īpaši tīru ūdeņu indikator-
suga. Tā sastopama vairs 25 Latvijas ezeros, lai 
gan pirms 100 gadiem šādu ezeru skaits bija div-
tik lielāks. Ja šiem augiem nepatīk piesārņojuma 
radītās izmaiņas, cik ilgi tās patiks cilvēkam? 

Ikvienu biotopu ietekmē cilvēka darbība, bet 
jo īpaši jūtīgi ir saldūdeņi. Jo viss, kas notiek uz 

Saudzē savu ezeru!
sauszemes, ezera vai upes sateces baseinā, tas 
nonāk tuvumā esošajā ūdenī un maina tā  kva-
litāti. Turklāt ietekme ir atkarīga no saimniecis-
kās darbības veida un intensitātes. Vislielākais 
drauds saldūdeņu kvalitātei ir 

1) augstais centralizētajai kanalizācijai nepie-
slēgto mājsaimniecību skaits, 

2) neattīrītie notekūdeņi,
3) notece no lauksaimniecības zemēm. Tā-

pat tos ietekmē arī līdzās esoša intensīva mež-
izstrāde, mazdārziņi, sausās tualetes, komposta 
kaudzes ūdeņu aizsargjoslās, kā arī atpūtnieki. 

Ar atpūtniekiem saldūdeņos nonāk liels dau-
dzums ķīmisko savienojumu: no rīta iepūstās 
smaržas, matu vai skūšanās putas, lietotais de-
zodorants, līdz ar peldkostīmu un citiem apģēr-
biem arī veļas pulvera, veļas mīkstinātāja un pat 
balinātāja saturs, nemaz nerunājot par fosfātu, 
kas rodas no cilvēka vielmaiņas galaproduktiem 
(urīns un mēsli).

Daba ir paredzējusi, ka ar laiku ikviens ezers 
transformējas jeb aizaug un pārvēršas par purvu, 
bet cilvēka radītais piesārņojums šo procesu 
daudzkārt paātrina: vispirms cilvēks apzināti 
vai neapzināti piesārņo tīro saldūdeni, tad no 
tā izzūd vērtīgie un retie ūdensaugi, kas ir īpaši 
jutīgi pret piesārņojumu, pēc tam mazinās ūdenī 
sastopamā dabas daudzveidība, jo arī pārējiem 
augiem, dzīvajiem organismiem ir grūti uzturē-
ties piesārņotā ūdenī, visbeidzot arī cilvēkam 
vairs nepatīk iemīļotais ezers, kas beigās pilnībā 
aizaug. 

Ar savu apzinātu rīcību, izpratni par vērtību 
saglabāšanu un pareizu apsaimniekošanu iespē-
jams saglabāt un pat uzlabot saldūdeņu kvalitāti. 
Dabas skaitīšanas eksperti aicina ikvienu iedzī-
votāju, vasaras atpūtas baudītāju, pilsētas viesi 
un pašvaldību apzināti un gudri izmantot sald-
ūdens resursus, cienot un saudzējot savu ezeru!

Dabas skaitīšana tiek īstenota Eiropas Savie-

Izbaudi abpus Gaujai!
Ieva Leimane

Vasaras sākumā noslēdzies savā ziņā unikāls, 
līdz šim nebijis projekts, kura ietvarā četri Pār-
gaujas novada tūrisma nozares uzņēmēji ciešā sa-
darbībā īstenoja vairākas kopīgas mārketinga ak-
tivitātes un radīja jaunu, plašā mērogā noderīgus 
tūrisma mārketinga produktu.

Projekta “Izbaudi abpus Gaujai” īstenošanā ie-
saistījās SIA “Apaļkalns”, SIA “Raiskuma labumu 
darītava”, biedrība “Vesels pilsētā un laukos”, kā arī 
zemnieku saimniecība “Āvaidi”, un tā īstenošanai 
piesaistīts Eiropas savienības Eiropas lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums.

Kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis 
ar lepnumu atrāda jauno tūrisma karti “Izbaudi 
abpus Gaujai”, tajā iekļautas gan zināmas, gan pa-
visam jaunas tūrisma pērles novados abpus Gaujai, 
Gaujas nacionālā parkā: “Viens nav cīnītājs, tikai 
sadarbojoties varam šajā apkaimē noturēt tūristus, 
un esmu priecīgs, ka mums, kas esam seniori tū-
risma nozarē, pievienojas arvien jauni kolēģi, kas 
gatavi iesaistīties viesmīlības biznesā.”

Karte veidota kā maršrutu loki, katrā no tiek 
iekļautas gan skaistas vietas dabā, gan informā-
cija par dažādiem apkārtnē pieejamiem izklaides 
pakalpojumiem, muzejiem, kafejnīcām, mājražotā-
jiem un amatniekiem, kas priecīgi uzņemt pie sevis 
viesus un dalīties gan savās zināšanās, gan atrādīt 
un piedāvāt sevis ražotās preces un produktus no-
baudīšanai. Tieši baudīšana kļuva par kartes satura 
veidošanas vadmotīvu, jo saprotams, ka ierobežo-
tās vietas dēļ, nebija iespējams tajā iekļaut visu ap-
tvertajos novados apskatāmo un sajūtamo. 

Informācija karte izveidota latviešu valodā un 
tulkota deviņās svešvalodās, tās pieejamas tū-
risma informācijas centros, ne tikai Straupē, Cē-
sīs, Līgatnē, Kocēnos, Āraišos un Priekuļos, bet arī 

Siguldā un Valmierā. “Tūrisma aktīvā sezona rit 
pilnā sparā un karte labi strādā,” secina projekta 
iniciators Juris Leimanis, “cilvēkus uzrunā kartes 
košais vāks un, atverot to, – vizuāli skaisti pa-
sniegtā saturīgā informācija.” 

Lai veicinātu sadarbību un sekmētu jaunu 
vietējo ražotāju iesaistīšanos tūrisma nozarē, 
projekta ietvarā notikuši divi semināri mazajiem 
ražotājiem. Par pasākumu kvalitāti un saturisko 
lietderību atbildību uzņēmusies biedrība “Vesels 
pilsētā un laukos”. 

Tā pagājušā gada rudenī Straupes Zirgu pastā 
interesenti tika aicināti papildināt zināšanas par 
mazo ražotāju iespējām tūrismā. Uz semināru 
īpaši gaidīti tika mazie uzņēmēji, mājražotāji, kuri 
paši audzē produktus, nodarbojas ar to pārstrādi 
un tirdzniecību, un kuriem būtu, iespējams, pat 
līdz šim neapzinātas iespējas palielināt savu pro-
duktu noietu, ja viņi izmantotu iespējas iesais-
tīties tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Savukārt 
pavasarī biedrība “Vesels pilsētā un laukos” aici-
nāja iesaistīties izbraukuma pieredzes apmaiņas 
seminārā, kura galamērķis bija Pūres dārzkopī-
bas institūts ar iespēju uzzināt par vietējām augļu 
koku un krūmu šķirnēm un to izmantošanu vie-
tējas izcelsmes pārtikas produktu gatavošanā, jo 
tieši vietējas īpatnības un tradicionālās vērtības ir 
tās, ko ārvalstu viesi meklē un sagaida. Tāpat bija 
iespēja viesoties saimniecībās Kurzemes pusē, kas 
veiksmīgi atradušas savu nišu viesu uzņemšanā 
un labprāt dalās ar savām zināšanām.

Tagad, kad projekts ir noslēdzies, sadarbības 
partneri apmierināti ar paveikto, bet savos prātos 
jau virpina jaunas attīstības idejas. Lai izdodas!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

nības Kohēzijas fonda projektā 
“Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšanai un ekosistēmu aizsar-
dzībai Latvijā” . Visu dabas skai-

tīšanas aktivitāšu īstenošana 
paredzēta līdz 2023. gadam, 
plašāka informācija pieejama 
vietnē www.skai tamdabu.gov.lv 
vai www.daba.gov.lv.
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Pārgaujas novada pašvaldības 
2018. gada publiskais pārskats
Apstiprināts Pārgaujas novada domes sēdē 20.06.2019.

No Braslas līdz Gaujai ik solis ir vērts!
1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Ziņas par pašvaldību

1. Pašvaldības nosaukums Pārgaujas novada 
pašvaldība

2. Pašvaldības kods saskaņā 
ar Latvijas Republikas 
Administratīvo teritoriju un 
teritoriālo vienību vienoto 
klasifikatoru (ATVK) 

0424701

3. Pašvaldības juridiskā adrese „Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, 
LV-4151

4. Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas Nr. 

90009116276

5. Pārskata periods 01.01.2018. – 
31.12.2018.

6. Pārgaujas novada dome Hardijs Vents
Monvīds Krastiņš
Jānis Plūme
Imants Kalniņš
Rudīte Vasile
Juris Baltgalvis 
Alfs Lapsiņš
Ādolfs Čudorāns 
Guna Rukšāne

7. Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs 

Hardijs Vents 
(no 01.07.2009)

10. Finanšu nodaļas vadītāja Līga Medne 
(no 01.07.2009)

11. Revidents Sandra Vilcāne, 
SIA ”Revidents 
un grāmatvedis”, 
sertifikāts Nr. 30

1.2. Pārgaujas novada raksturojums

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA  485,3 km2

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS  Stalbe
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS Pārgaujas novads 

atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), aptuveni 80 km at-
tālumā no Rīgas. Pašvaldības administratīvā teritorija 
robežojas ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, 
Limbažu un Priekuļu novadiem.

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

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

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA   Novada terito-
riju šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns - Val-
miera - Igaunijas robeža (Valka) un reģionālais autoceļš 
P14 Umurga – Cēsis.

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

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  Sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Sociālais 
dienests. Veselības aprūpes pakalpojumi pieejami divu 
ģimenes ārstu prakses vietās Auciemā, Plācī, Stalbē. Te-
ritorijā atrodas valsts kapitālsabiedrība – SIA “Straupes 
narkoloģiskā slimnīca” un rehabilitācijas centrs „Saulrīti”.

KULTŪRA UN SPORTS  Novadā ir 3 bibliotēkas – Rais-
kumā, Stalbē un Straupē, kā arī 4 tautas nami – Auciemā, 
Rozulā, Stalbē un Straupē. Sporta funkcijas deleģētas 
biedrībai „Sporta klubs „Pārgauja””. Sporta aktivitātēm 
pieejamas sporta zāles, trenažieru zāles, sporta laukumi.

EKONOMIKA  Galvenās uzņēmējdarbības nozares: 
lauksaimniecība (zemkopība, lopkopība, putnkopība, 
augkopība, graudkopība, dārzkopība), ražošana (piena 
pārstrāde, kokapstrāde, rūpnieciskā ražošana), mež-
saimniecība, mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpo-
jumi, zivsaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu 
apsaimniekošana, infrastruktūras un autoservisa pakal-
pojumi, DUS, kā arī tūrisms.

NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI
• Muzeji: Ungurmuiža;
• Pilis un muižas: Lielstraupes pils, Mazstraupes pils, 

Raiskuma muiža, Ungurmuiža, Auciema muižas ansamb-
lis, Rozbeķu muiža, Rozbeķu pilsdrupas, Stalbes muiža;

• Pilskalni un kalni: Baterijas kalns-pilskalns, Ērgļu 
kalni – pilskalns, Kvēpenes pilskalns, Panūtu pilskalns, 
Ureles pilskalns, Vējiņu pilskalns;

• Dzirnavas: Kalna dzirnavas;
• Klintis, ieži un kraujas: Katrīnas iezis, Aņītes iezis, 

Launagiezis, Edernieku klintis, Gūdu klintis (Gaviļu iezis, 
Tālskata klintis), Ķūķu klintis, Sarkanās klintis (Rais-
kuma iezis);

• Koki: Kvēpenes ozols, Kvēpenes dižegle;
• Alas: Vējiņu alas, Ķūķu ala, Patkula ala, Kvēpenes ala, 

Kalēja ala (Vaidavas ala);
• Amatnieku darbnīcas: Akmeņkaļa darbnīca „Diman-

tes” (Straupes pagastā), radošā darbnīca „Ezeriņi” (Stal-
bes pagasts), metālkalēja darbnīca (Straupes pagasts);

• Dzīvnieku apskate: „Grīvas”, Putnu audzētava, 
Strausu audzētava;

• Ūdenstilpne un ūdensteces: Ungura ezers, Raiskuma 
ezers, Sāruma ezers, Riebiņu ezers, Gauja, Brasla;

• Citi: poligons „Daibe”.

1.3. Sadarbība un projektu realizācija

2018. gadā Pārgaujas novadā veikti daudzi būvniecī-
bas darbi, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu finansēto 
projektu objektos. Sadarbojoties ar Cēsu novada pašval-
dību, pabeigts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
projekts – dabas takas infrastruktūras atjaunošana pie 
Sarkanajām klintīm. Projekts īstenots specifiskā atbalsta 
mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās” ietvaros, tajā atjaunota gājēju taku gar Sarka-
najām klintīm, izvietoti informācjas stendi, atpūtas soliņi, 
atkritumu urnas, kā arī sakārtota piebrauktuvi un stāv-
laukums. Projekta izmaksas 85% apmērā segtas no ERAF.

Projektā “Kultūra vēsture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”, kas tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa pasā-
kumā 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kul-
tūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” Pārgaujas novada pašvaldība sadarbojas 
ar vairākām Vidzemes pašvaldībām, taču vadošais part-
neris ir Siguldas novads. Projekta ietvaros Ungurmuižā 
tiks atjaunota Leduspagraba ēka, ievietojot tajā granulu 
apkures katlu un granulu noliktavu, bet otrais stāvs tiks 
izbūvēts saimnieciskajām vajadzībām. Paredzēta arī ap-
kures sistēmas ieviešana Kungu mājā un vecās skolas 
ēkā. Projekta ietvaros tiks izveidotas arī pastāvīgās eks-
pozīcijas, kuras plānots apmeklētājiem atklāt 2019. gadā. 

Gada apjomīgākais projekts bijis Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EL-
FLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos projekts “Pārgaujas novada paš-
valdības grants ceļu pārbūve” (projekta identifikācijas 
Nr.:17-09-A00702-000126). Šī projekta mērķis ir infra-
struktūras uzlabošana un uzņēmējdarbības aktivitātes 
veicināšana, nodrošinot darbavietu un pakalpojumu 
sasniedzamību Pārgaujas novada uzņēmējiem un iedzī-
votājiem. Kopumā pārbūvēti četri grants ceļu posmi ar 
kopējo garumu 9.27 km. Projektā paredzēts 760 000.00 
EUR publiskais finansējums no ELFLA.

 Turpinās arī Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) publiskā finansējuma apguve LEADER 
projektos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtie-
cīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīs-
tības veicināšanai un šos projektus var iesniegt ne tikai 
pašvaldība, bet arī iedzīvotāji. 2018. gada projektu kon-
kursā no iesniegtajiem projektiem apstiprināts un reali-
zēts viens projekts – Mobilās grīdas iegāde āra pasākumu 
vajadzībām. Līdz šim vietās, kurās notiek pasākumi, taču 
nav tam paredzētas skatuves vai estrādes, mobilā grīda 
tika nomāta no dažādiem piegādātājiem, radot papildus 
izdevumus, taču, pateicoties projektam, tagad šāda grīda 
ir pašvaldības īpašumā. Mobilās grīdas priekšrocība ir 
tāda, ka to var pārvietot uz jebkuru pašvaldībai vēlmu 
pasākuma norises vietu. Mobilā grīda tiks izmantota gan 
novada amatiermāklas kolektīvu koncertiem, ballēm, 
teātra izrādēm, gan viesmākslinieku uzstāšanās reizēs. 
Publiskā finansējuma daļa LEADER projektos sastāda 
90%, bet 10% tiek segti no pašvaldības budžeta. Turpi-
nās divi iesākti projekti – āra trenažieru uzstādīšana Au-
ciema muižas parkā un Raiskuma muižas terases atjau-
nošana. Plānots visus darbus pabeigt 2019. gadā.  

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jau-
natne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dia-
logs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikša-
nās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā 
paveikts daudz, lai astoņos sadarbības novados - Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Rau-
nas un Vecpiebalgas novadā – divu gadu laikā izstrādātu 
vidēja termiņa plānošanas dokumentu ,,Jaunatnes politi-
kas stratēģija 2019.–2023. gadam”, kas balstīts pētījumā 
par esošo situāciju darbā ar jaunatni katrā no pašvaldī-
bām, apzinot stiprās puses, iespējas un uzlabojamās jo-
mas. Projekta rezultātā Pārgaujas novada pašvaldībai ir 
sava Jaunatnes politikas stratēģija, kuras izstrāde noslē-
gusies - 8 novadu sadarbība turpinās. 

Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no aktīvajām, 
kura iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā 
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vie-
tēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldībās, 
iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietva-
ros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no 
prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu 
veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā 
arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Projektu 
plānots īstenot līdz 2019.gada decembrim. 

No Zivju fonda līdzekļiem, pasākuma “Zinātniskās 
pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai 
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaim-
niecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu 
no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ietvaros izstrā-
dāti “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Raiskuma un Auciema ezeriem”. Projekta ietvaros izstrā-
dāti jauni noteikumi, kas aizstāj novecojošos 2005. gadā 
izdotos noteikumus. Tika veiktas ūdens analīzes, hidro-
bioloģiskā izpēte, zivju sabiedrības izpēte u.c. nozīmīgi 
pētījumi. Savukārt, ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu tiek izstrādāti ekspluatācijas notei-
kumi Riebiņu ezeram. Darbus veica nodibinājums “Vides 
risinājumu institūts”, kura pienākumos ietilpa apkopot 
esošos datus par ezera ekosistēmu kopumā, veikt ūdens 
kvalitātes izpēti, ūdensaugu, fitoplanktona, ihtiofaunas, 
hidroloģisko izpēti, kā arī veikt datu apstrādi un analīzi. 
Rezultātā izstrādāti un saskaņoti ezera ekspluatācijas no-
teikumi. 

Nākamajā gadā iecerēts turpināt iesāktos projektus, 
kā arī rast iespējas iesaistīties jaunos  - gan infrastruktū-
ras uzlabošanas, gan sadarbības projektos. 

Turpinājums 7. lpp.
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1.4. Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums

Saskaņā ar vīziju, Pārgaujas novadam 2030. gadā jā-
būt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā: 
pakalpojumiem – viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem, 
tehniskai infrastruktūrai – pilnveidotai un modernai, 
dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai 
– ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – aina-
visko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi. 

Savukārt, novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi 
uzņēmēji un lauksaimnieki; īpaši attīstīta ir lauksaimnie-
cība un lauksaimniecības produktu ražošana ar pievie-
noto vērību, kā arī tūrisms. Novads piesaista iedzīvotājus 
ar šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un sniedz ne-
pieciešamo pilnīgai  un kvalitatīvai dzīvei.

Lai ilgtermiņā novads varētu vīziju sasniegt, izvirzīti 
3 stratēģiskie mērķi, kas ir Pārgaujas novada attīstības 
galvenie stūrakmeņi:

• SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sa-
biedrība;

• SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide;
• SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā 

vide.
SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabied-

rība: paredz, ka novada misija ir iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes uzlabošana, tas nozīmē, ka iedzīvotāju vajadzību iz-
zināšana un realizēšana ir pašvaldības pastāvēšanas jēga. 
Vienlaikus, viens no stratēģiskajiem mērķiem ir izglītota 
un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība, kas nodrošina 
novada attīstību sociālajā jomā.

SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide: lai no-
drošinātu iedzīvotājiem piemērotu un laikmetīgu dzīves 
telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, veidot ģimeni, 
nepieciešama ilgtspējīga vides attīstība. Jo sakārtotāka 
infrastruktūra un apkārtējā vide, jo pievilcīgāks novads 
dzīvošanai, tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis stratē-
ģiskais mērķis nodrošina novada fizisko attīstību.

SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide: 
lai būtu iespējama novada vides un sabiedrības attīstība, 
nepieciešama pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas nodro-
šina gan darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, gan ļauj 
attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot novadā pieejamos 
resursus, tādejādi veicinot kopējo novada labklājības 
līmeņa celšanos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina no-
vada ekonomisko plānošanu.

1.5. Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un 
prioritātes

Ilgtermiņa prioritātes (IP) Pārgaujas novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijā 2013.–2035. gadam noteiktas 
laika posmam līdz 2035. gadam, izvirzot priekšplānā ak-
tualitātes, kas cieši saistītas ar novada stratēģisko mērķu 
sasniegšanu:

IP1 Formālā, neformālā izglītība un tradīcijas 
(sociālās plānošanas ilgtermiņa prioritāte) – novadā 

Pārgaujas novads –
rosīga vide

no Braslas līdz gaujai
ar vienmērīgi Pieejamu, mūsdienīgu 

sociālo un tehnisko infrastruktūru, 
veiksmīgu sadarBīBu, dinamisku izaugsmi 

un saBalansētu cilvēka un daBas 
mijiedarBīBu

pie ejams daudzveidīgs izglītības piedāvājums ikviena 
vecuma un interešu kopas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir 
aktīvi iesaistījušies mūžizglītības aktivitātēs, bērni un 
jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību vietējās izglītības ies-
tādēs, kā arī aktīvi iesaistās interešu izglītības aktivitā-
tēs. Novadā ir saglabātas līdzšinējās kultūras, sporta un 
mākslas tradīcijas.

IP2 Dabas resursi un ekoloģija (fiziskās plānoša-
nas ilgtermiņa prioritāte) – novads ir viens no Latvijas 
paraug-novadiem ilgstpējīgā attīstībā un dabas vērtību 
saglabāšanā.

IP3 Tūrisms un ražošana (ekonomikas ilgtermiņa 
prioritāte) – novada tūrisma piedāvājums ir pievilcīgs 
tūristiem no visas pasaules, uzņēmējdarbības vidē dar-
bojas konkurētspējīgi uzņēmumi un saimniecības, kas 
nodarbojas ar ražošanu un augstas pievienotās vērtības 
radīšanu vietējai un valsts tautsaimniecībai.

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

VTP1 Publiskie pakalpojumi un to attīstība (vi-
dēja termiņa prioritāte sociālajā plānošanā) – līdz 
2019.g adam novadā pieejami daudzveidīgi atbilstošas 
kvalitātes pakalpojumi, kas ir priekšnosacījums aktīvai, 
izglītotai un informētai vietējai sabiedrībai.

VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa 
(vidēja termiņa teritorijas attīstības prioritāte) – līdz 
2019.gadam novadā ir uzlabota tehniskā infrastruktūra 
un attīstīta publiskā ārtelpa, padarot apkārtējo vidi sa-
koptāku un pievilcīgāku gan dzīvošanai, gan atpūtai.

VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība (vidēja 
termiņa ekonomiskās vides prioritāte) – līdz 2019. ga-
dam novadā pieaug vietējo uzņēmēju skaits un novads 
arvien vairāk nostiprina savas pozīcijas lauksaimniecībā.

1.6. Vadības ziņojums par 2018. gadu

Vadības ziņojums
1. Vispārējais raksturojums
Pamatojoties uz likumu “Par administratīvi teritoriālo 

reformu” 2009. gada 1. jūlijā tika izveidota administra-
tīvā teritorija – Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir 
lauku teritorijas un apdzīvotu vietu nedalāma adminis-
tratīvi teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes 
un Straupes pagastu teritoriju vienības.

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

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

 Pārgaujas novada pašvaldības 2018.gada pārskats in-
formē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības ekono-
miskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu in-
formāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politikas 
pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības 
funkciju izpildei.

Pārgaujas novada pašvaldības Dome sastāv no 9 ievē-
lētiem deputātiem. 

Pārgaujas novada Domes darbs noritēja trīs komiteju 
un četrās komisiju sēdēs. 2018.gadā notikušas:

• Domes sēdes 13, no tām 1 ārkārtas, nav atcelta ne-
viena sēde deputātu kvoruma trūkuma dēļ, pieņemti 214 
lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto lēmumu iz-
pildi;

• Finanšu komitejas sēdes – 8 ;
• Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes – 

13;
• Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu ko-

miteja sēdes – 11;
• Administratīvās komisijas sēdes – 24;
• Īpašumu  komisijas sēdes – 8, rīkotas 5 izsoles ;
• Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas sēdes - 1  ;
• Iepirkumu komisijas sēdes – 86, veiktas iepirkumu 

procedūras – 21, t.sk. 9. panta kārtībā –  14 un atklāti 7 
konkursi. Izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu ir 
veikts 4 iepirkumi;

• izdoti saistošie noteikumi par budžetu un grozī-
jumu izdarīšanu – 4.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organiza-
torisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina tās izpildor-
gāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir:

• izpilddirektore;
• Kancelejas nodaļa;
• Finanšu nodaļa;
• Komunālā saimniecība; 
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Attīstības nodaļa;
• dažādi speciālisti.

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un 
struktūras:

• Stalbes vidusskola;
• Stalbes vidusskolas struktūrvienība;
• Straupes pamatskola;
• Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs;
• Raiskuma, Stalbes un Straupes bibliotēkas;
• Pārgaujas novada bāriņtiesa;
• Sociālais dienests;
• Būvvaldes funkcijas deleģētas apvienotajai Amatas 

novada būvvaldei;
• Izglītības funkciju koordinēšana deleģēta apvieno-

tajai Amatas novada skolu valdei.

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2018.
gada pārskatā ir iekļauti: 

• Pārgaujas novada domes administrācijas un tās 
nodaļu finanšu dati  un domes nolikumā reģistrēto paš-
valdības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 
2018.gadu; 

• Raiskuma internātpamatskolas- rehabilitācijas 
centra 2018.gada  pārskats;

• Stalbes vidusskolas 2018. gada pārskats.

Pārgaujas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās bied-
rībās un nodibinājumos: 

• biedrībā „Latvijas Pašvaldību Savienība”; 
• biedrībā „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””;
• biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”;
• biedrībā „Sporta klubs Pārgauja”;
• biedrība „Vidzemes inovācijas Uzņēmēju centrs”;
• biedrībā “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”;
• Vidzemes plānošanas reģionā.

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

2019. gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 
3945 iedzīvotāji, Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 35 dzimušie un 38 mirušie.

2. Pārskata gada galvenie notikumi
Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība turpi-

nāja darbu saskaņā ar  pieņemtajiem Pārgaujas novada 
attīstības plānošanas dokumentiem –Pārgaujas novada  
attīstības programmu 2009.–2019. gadam un Pārgaujas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2035. ga-
dam,  īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot 
pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu re-
sursus. 

2018. gada budžets tika veidots  un sastādīts, lai no-
drošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu likum-
došanā noteikto pašvaldības funkciju izpildei, ievērojot 
piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras paš-
valdības struktūrvienības pamatdarbības ieņēmumus un 
nepieciešamos izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu 
pieeju investīciju projektu finansēšanā, piesaistot ārējo 
finansējumu un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības 
budžetā.

Turpinājums 8. lpp.
Pārgaujas novada stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035. gadam
Avots: Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2035. gadam

Turpinājums no 6. lpp.
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Circle) organizētajos pasākumos. Apvienība darbojas kā 
sadarbības platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, 
gan dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas 
Baltijas jūras reģionā un Skandināvijā. Dalība apvienībā 
ļauj veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus 
dažādu starptautisku projektu realizācijā, kā arī kopīgi 
pārrunāt ārējā finansējuma piesaistes iespējas.

• 2018. gadā pašvaldība turpina piedalīties Nacionā-
lajā veselīgo pašvaldību tīkla projektā, lai ciešā sadarbībā 
ar Sociālo dienestu īstenotu dažādas aktivitātes novadā, 
kas saistītas ar veselības attīstības veicināšanu. Aktivi-
tātes plānots īstenot līdz 2019.gadam, apgūstot Eiropas 
Savienības finansējumu.

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

• Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jau-
natne darbībā” projekta ietvaros pašvaldība izstrādā 
savu jaunatnes politikas stratēģijas dokumentu, sadar-
bojoties savstarpēji ar citām pašvaldībām un ar novadu 
jauniešiem. Projekta ietvaros organizēts jau trešais Pār-
gaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju!”. 

Turpinājums no 7. lpp.

2018. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņē-
mumi veidoja 7.39 milj. EUR un izdevumi 7.54 milj. EUR 
apmērā. Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  103,51%  
un izdevumiem 95,43 % pret plānu. Budžeta ieņēmumi  
novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānota-
jiem pasākumiem un investīcijām, nodrošinot visus līdz-
šinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un program-
mas. Infrastruktūras attīstībai saņemti aizņēmumi Valsts 
kasē 1,56 milj. apmērā. Saistību apmērs 6.69 %  pret bu-
džeta ieņēmumiem. 

Pārskata tika turpināts aktīvs darbs, lai piesaistītu ES 
fondu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam pieejamo 
finansējumu, īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām 
veiktajām  investīcijām grants ceļu atjaunošanai. Finan-
sējumu apgūstamajā aktivitātē: “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” veikta noteiktu paš-
valdības ceļu posmu pārbūve novirzot šim mērķim 1,345 
milj. EUR finansējumu, no kuriem 0,76 milj. EUR ir LAD 
ES finansējums un 0,585 milj. EUR aizņēmums no Valsts 
kases aizdevuma līdzekļiem. 

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā bija 
saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju labie-
kārtošanu, un energoefektivitātes uzlabošanas projektu 
realizāciju:

• Pārskata gādā pašvaldības infrastruktūrā ieguldīti 
2.27 mij. EUR, 2019.gadā tiks realizēti uzsāktie projekti 
0.65 mij. apmērā.

• Visā novada teritorijā aktīvi notikusi dažāda veida 
būvniecība, atjaunoti un uzturēti ceļa segumi sezonas 
laikā, Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar 
novada uzņēmējiem, aktivitātes galvenais mērķis ir rast 
labākus risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam 
un attīstībai Pārgaujas novadā. 2018. gadā organizētas 
nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās 
izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos. Ar 
pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji guvuši atbal-
stu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī amatnieku un mājra-
žotāju tirdziņos. Turpināta sadarbībā ar LTRK Vidzemes 
nodaļu organizēts divu dienu apmācību cikls novada uz-
ņēmējiem, piedaloties profesionāliem lektoriem. 

• Turpinās sadarbība starptautiskā projektā “Small 
Markets at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). Projekta galvenā 
mērķgrupa – praktizējoši uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; 
projekta mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses pie-
mēri uzņēmēju vidū dažādās jomās, dažādās valstīs.

• Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība 
tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu orga-
nizēšanā. 2018.gadā pašvaldība jau sesto  reizi rīkoja 
projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai vai 
neformāla iedzīvotāju grupa varēja apgūt pašvaldības 
finansējumu, lai īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 
Konkursa ietvaros atbalstītas desmit idejas. Projekta ie-
tvaros tiek sakārtota novada vide un uzlabota infrastruk-
tūra.

• Veiksmīgi realizēts uzņēmēju Grantu konkurss ar 
kopējo finansējumu 6000 EUR,  novada uzņēmējiem tiek 
dota iespēja piedaloties konkursā iegūt finansējumu sava 
biznesa attīstībai. Konkursa ietvaros tika realizētas 4 biz-
nesa idejas. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu un pilnveidošanu novada teritorijā esoša-
jiem uzņēmējiem. 

• Kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sē-
jas novada pašvaldībām turpinās biedrības “Gaujas ilgt-
spējīgas attīstības biedrība” attīstība un darbība. Biedrī-
bas darbības mērķis saistīts ar Gaujas un tai piekritīgā 
upju baseina apsaimniekošanu, būtiski palielinot zivju 
resursus un izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, lai 
attīstītu starptautisko makšķerēšanas tūrisma industriju. 

• Pašvaldības darbinieki regulāri apmeklē kursus un 
seminārus, lai būtu zinoši par aktualitātēm savā jomā un 
iegūtās zināšanas varētu ieviest darbā. 

• Pastāvīgi tiek skatīti un pilnveidoti iekšējie norma-
tīvie akti, lai uzlabotu pašvaldības darbu. Notiek darbs 
pie  pretkorupcijas un risku novēršanas plāna izstrādes 
un ieviešanas. 

• 2018. gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti 
starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation 

Pārgaujas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ie-
tekmi uz finanšu rezultātiem

Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr 
visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietie-
kami finanšu līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība 
valsts ekonomikas attīstībā un valstiski tiek mainīti paš-
valdību ietekmējošie nodokļi, tad attīstības plānošanas 
kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas ra-
cionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieeja-
mos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu 
izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm 
un uzdevumiem.

Budžets tika plānots ar piesardzības principu, tāpēc 
budžeta plāns nebija balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, 
kuru būtība varētu tik apšaubīta un kuru neizpildes ga-
dījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus paš-
valdības attīstības projektu finansēšanai, pārskata gadā 
īpaša uzmanība tika veltīta finanšu resursu piesaistei 
turpinot sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratē-
ģiju. Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda 
beigām sastāda 6.69 % no pamatbudžeta ieņēmumiem, 
kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu 
kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada 
attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu 
līdzfinansēšanai.

4. Paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ie-
tekmēt iestādes darbību nākotnē

Iestādes darbību nākotnē ietekmēs valdības rosinātā 
administratīvi teritoriālā reforma. Ja reforma būs tāda, 
kādu mums tagad to prezentē, Pārgaujas novadā gaidā-
mas pārmaiņas. Ir loģiski secināt, ka reformas rezultātā 
mēs zaudēsim savu identitāti un novada attīstība apstā-
sies, jo lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīti reģionālās no-
zīmes attīstības centra vajadzībām. Novadu apvienoša-
nas gadījumā iedzīvotājiem varētu pasliktināties dažādu 
pakalpojumu pieejamība. Vai mūsu iestāžu uzturēšana 
lielajā novadā būs ekonomiski izdevīga? Veidojot jauno 
novadu karti, nav ņemts vērā Latvijas autoceļu tīkls. Ceļš 
uz iezīmēto reģionālās nozīmes attīstības centru ir slik-
tas kvalitātes un ceļā tiek pavadīts pārāk daudz laika. Vai 
tā tiek domāts par iedzīvotājiem un viņu ērtībām? Terito-
riālās reformas ietvaros tiek aizmirsts par lauku reģionu 
attīstību.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaid-
riem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un in-
frastruktūras attīstībā Pārgaujas novada pašvaldībā ir 
budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesais-
tei.

Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā 

finansēšanas kārtība, valsts budžeta  transfertu lielums. 
Līdz ar nepietiekamo Valsts autoceļu fonda finansē-

jumu nav iespējams pietiekoši nodrošināt pašvaldības 
ielu un ceļu segumu atjaunošanu, kā rezultātā pasliktinās 
ceļu stāvoklis. 

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

6. Attīstības pasākumi
Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Pārgaujas no-

vada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzie-
niem, 2019. gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi 
nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodroši-
nāšanai un investīciju projektu realizācijai: sociālo va-
jadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, 
kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, 
ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlaboša-
nai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības 
iestāžu un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un 
uzturēšanai,  kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju va-
jadzībām paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, 
piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām. Investīcijām 
infrastruktūrā  paredzēts strādāt pie Eiropas Savienības 
fondu un aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas.

 Domes priekšsēdētājs Hardijs Vents

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES 
DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. Pārgaujas novada domes lēmums par konsoli-
dētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

LĒMUMS
Pārgaujas novada Stalbes pagastā
2019. gada  18. aprīlī                        (protokols Nr. 4, 10.§)

10.§

Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 
2018.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu „Dome var izskatīt jebkuru jautā-
jumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta gro-
zījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimnie-
cisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par 
budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, Pārgaujas novada 
09.04.2019. un 11.04.2019. finanšu komitejas ( protokols 
Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants KAL-
NIŅŠ, Juris BALTGALVIS, Guna RUKŠĀNE, Alfs LAPSIŅŠ, 
Rudīte VASILE, Monvids KRASTIŅŠ, Jānis PLŪME, Hardijs 
VENTS),  PRET – nav, ATTURAS – nav,  Pārgaujas novada 
dome  NOLEMJ:

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsoli-
dēto 2018. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 
31.12.2018.  13187774 EUR: 

  t.sk.  konsolidētie rādītāji:
   Pārgaujas novada pašvaldība 12 055 629 EUR;
   Stalbes vidusskola  394 652 EUR;
   Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas 

centrs 737 493 EUR ;

1.2. Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 1028801 EUR: 

 t.sk.  konsolidētie rādītāji:
   Pārgaujas novada pašvaldība 1 072 406 EUR;
   Stalbes vidusskola – 22 590 EUR ;
   Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas 

centrs – 21 009  EUR.

Turpinājums 9. lpp.
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2.3. Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2018. gada bilance

Konta 
Nr.

Posteņa  nosaukums Piezīmes 
Nr.

Pārskata 
perioda beigās

Pārskata perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,-)AKTĪVS

A B C 1 2 3
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 11707756 9778802 1928954

1100 Nemateriālie 
ieguldījumi 1.1. 30382 26542 3840

1110 Attīstības pasākumi un 
programmas 1.1.1. 26363 18873 7490

1120
Licences, koncesijas un 
patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības
1.1.2. 4019 5394 -1375

1180
Avansa maksājumi 
par nemateriālajiem 

ieguldījumiem
1.1.8. 0 2275 -2275

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 11463071 9541957 1921114
1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 9624257 7692143 1932114
1220 Tehnoloģiskās iekārtas 1.2.2. 417 871 -454
1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 1084495 1021478 63017

1240
Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība
1.2.4. 648224 722620 -74396

1260 Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 1.2.6. 95255 95255 0

1280 Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 1.2.8. 10423 9590 833

1300 Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 1.3. 214303 210303 4000

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 1.3.5. 214303 210303 4000

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 1480018 1642251 -162233
2100 Krājumi 2.1. 83714 52119 31595
2300 Debitori 2.3. 96042 134932 -38890

2400

Nākamo periodu 
izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un 
projektiem

2.4. 22094 19830 2264

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1278168 1435370 -157202
I. BILANCE (1000+2000) I. 13187774 11421053 1766721

Konta 
Nr.

Posteņa  nosaukums Piezīmes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas
(+,-)PASĪVS

A B C 1 2  
3000 Pašu kapitāls 3. 9421793 8392992 1028801

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 9421793 8392992 1028801

3510 Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 8392992 8042601 350391

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 3.5.2. 1028801 350391 678410

5000 Kreditori 5. 3765981 3028061 737920

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 2844768 1524571 1320197

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 2844768 1524571 1320197
5200- 
5900 Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 921213 1503490 -582277

5200
Īstermiņa aizņēmumi un 
ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa
5.2. 228573 118126 110447

5300
Īstermiņa saistības 

pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem

5.3. 86288 11844 74444

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 198850 205195 -6345

5700 Nodokļi un sociālās 
apdrošināšanas maksājumi 5.7. 9567 36638 -27071

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 47732 4882 42850

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 5.9. 350203 1126805 -776602

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 5.9.1. 8845 1027 7818

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 341358 1125778 -784420

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 13187774 11421053 1766721

Pārgaujas novada pašvaldības 2018.gada bilances kopsummā uz pārskata perioda 
beigām uzrādīti:

• 12055629 EUR Pārgaujas novada pašvaldība bilances aktīvi.    
• 394652EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi;
• 737493 EUR Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centra bilances aktīvi.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  

1766721 EUR. 
Turpinājums 10. lpp.

2.2. Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei

Turpinājums no 8. lpp.
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2.4. Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Konta Nr. AKTĪVS Piezīmes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas (+,-)

A B C 1 2 3
1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 9624257 7692143 1932114

1240
Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība
1.2.4. 648224 722620 -74396

1260 Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 1.2.6. 95255 95255 0

Būtiskākie darījumi 2018.gadā:

Darījuma apraksts Summa EUR
Straupes Tautas nama telpu remonts 33296
Rozulas Tautas nama ēkas telpu remonts 7426
Raiskuma pagasta administrācijas ēkas telpu remonts 6926
Straupes sporta zāles rekonstrukcija 262038
Raiskuma saimniecības ēkas būvniecība 243687

Kopā 553373

Pārgaujas novada pašvaldībā ir  31 iela, 145 ceļi   4 tilti :
    kopējais ielu garums – 10.42, t.sk.:
     6.83  km – grants seguma vieds;
     3.59  km – asfalta seguma veids.
    kopējais ceļu garums – 232.093 km, t.sk.:
     221.683 km – grants seguma veids;
     10.41  km – asfalta seguma veids.

Būtiskākie ieguldījumi ceļu infrastruktūrā:
Darījuma apraksts EUR

Ātruma vaļņu uzstādīšana Brasla ielā 1735

Autoceļa “Čūpļi-Kalna Dzirnavas” rekonstrukcija 11857

Lenču kapu stāvlaukuma izbūve 6813

Strīku kapu stāvlaukuma izbūve 4970

Stāvlaukuma izbūve pie Raiskuma saimniecības ēkas 16915

Gājēju ceļa izbūve pie Raiskuma saimniecības ēkas 10026

Zāliena režģa  stāvlaukuma izbūve pie Raiskuma saimniecības ēkas 2635

Piebraucamā ceļa pie Raiskuma saimniecības ēkas izbūve 5305

Autoceļa “Straupe-Bērzmuiža-Klāmaņi” rekonstrukcija 155715

Autoceļa  “Čaukas – Kūdums “ (zemes ceļa posms) rekonstrukcija 408266

Autoceļa “Čaukas – Kūdums” (asfaltēts ceļa posms) izbūve 7898

Bruģēts laukums Nr.1 (pietura Kūdumā) izbūve 3276

Bruģēts laukums Nr.2  (pietura Kūdumā) izbūve 3276

Autobusa pietura Kūdumā izbūve 5039

Autoceļa “Jaunzemi – Vārnēni” rekonstrukcija 210224

Autoceļa “Mazaikrogs-Irbēni” rekonstrukcija (zemes ceļa posms) 158890

Autoceļa “Mazaikrogs-Irbēni” (asfaltēts ceļa posms) izbūve 177770

Autoceļa “Čaukas –Ziemeļi” rekonstrukcija 241541

Ceļa drošības barjera autoceļš “Caukas –Ziemeļi” 2692

Kopā 1434843

Pārgaujas novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2018.. 
saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1514,6539 ha, no 
kuriem:

   •  398,7895 ha – īpašumā esošā zeme;
   •  1115,8644 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme.
• Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm 364 740 EUR
Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 254.2432 ha kopplatībā, no kuriem: 
   •  pašvaldībai īpašumā esošā zeme 71,2968 ha;
   •  pašvaldībai piekritīgā zeme 182,9464 ha,
     t.sk. zeme zem ceļiem 175,6895 ha, no kuriem:
     pašvaldībai piekritīgā zeme 175,6895 ha.
• Konts 1215 – kultivētā zeme 204 112 EUR
Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita 

lauksaimniecībai izmantojamo zemi.
Kopējā uzskaitē esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 510,1663 ha kopplatībā, 

no kuriem:
   •  pašvaldībai īpašumā esošā zeme 142,1278 ha;
   •  pašvaldībai piekritīgā zeme 368,0385 ha.
• Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 57 748 EUR
Uzskaites kontā 1216 “Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme» uzskaita parku 

Pārgaujas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
teritorijas un atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem.

Kopējā uzskaitē esošā atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 475.4823 ha kopplatībā, 
no kuriem:

   • pašvaldībai īpašumā esošā zeme 76,7398;
   •  pašvaldībai piekritīgā zeme 398,7425 ha.
Izmaiņas 2018. gadā:
• Konts 1217 – pārējā zeme 61483 EUR
Uzskaites kontā 1217 „Pārējā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita kapu 

teritorijas, zemi zem mežiem un citu iepriekš neklasificēto zemi.
Kopējā uzskaitē esošā pārējā zeme 278,6921 ha kopplatībā, no kuriem:
    •  pašvaldībai īpašumā esošā zeme 112,5551 ha;
    •  pašvaldībai piekritīgā zeme 166,1370 ha;
    t.sk. zeme zem mežiem 97,87 ha. 
• Konts 1218 – inženierbūves 1 822 496 EUR,
Uzskaites kontā 1218 „Inženierbūves” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita visa 

veida inženierbūves, ielu apgaismojuma tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, 
siltumtrases, daudzfunkcionālās būves rotaļu, sporta laukumos un parkos.

Būtiskākās investīcijas 2018. gadā:
Pamatlīdzekļa nosaukums Uzskaites vērtība

Ūdenstorņa rekonstrukcija Straupē 125777
Kanalizācijas tīkla izbūve 5811
Ūdensvada rekonstrukcija Straupes ūdenstornis–Jaunatnes iela 14179
Atdzelžotavas ēkas rekonstrukcija 37469
Kanalizācijas sistēmas izbūve Raiskuma saimniecības ēkā 15622
Siltumtrases izbūve Raiskumā 16201
Ūdensvada izbūve Raiskuma saimniecības ēkā 13954

KOPĀ 229013

• Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums 333 118 EUR
Uzskaites kontā 1219 „Pārējais nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto 

nekustamo īpašumu – pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, 
transporta vai inženierbūves (sporta un atpūtas būves).

Būtiskākie darījumi 2018. gadā:
Pamatlīdzekļa nosaukums Uzskaites vērtība

Laukakmens mūra izbūve Lenču kapos 4538
Laukakmens mūra izbūve Strīķu kapos 4067
Dabas takas izbūve Sarkanajās klintīs 94521
Raiskuma muižas terases rekonstrukcija 54446
Stalbes sporta laukuma rekonstrukcija 52260
Pludmales volejbola laukuma rekonstrukcija 28326
KOPĀ: 238158

Piezīme Nr. 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 648224 
EUR

Konta Nr. AKTĪVS Piezīmes 
Nr.

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
(+,-)

A B C 1 2 3

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana 
un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 648224 722620 -74396

Pārskata gada laikā šajā kontu grupā uzskaitītas pamatlīdzekļu izveidošanas un 
nepabeigtās celtniecības – projektēšanas, celtniecības, būvuzraudzības darbu un citas 
izmaksas līdz objektu nodošanai ekspluatācijā. 

Pārskata gada beigās pēc stāvokļa uz 31.12.2018.:
• pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma 

palielinājums sniedz informāciju par pārskata gadā veiktajiem darbiem, bet 
samazinājums par pabeigtajiem darbiem:

Nosaukums
Atlikums 
uz 01.01. 

2018.

Palielinā-
jums

Samazinā-
jums

Atlikums uz 
31.12. 2018.

Stalbes vidusskolas elektroapgādes 
tīklu pārbūves projekts 0 7785 1735 6050

Pamatlīdzekļu kapitālais remonti 0 61954 61954
Bibliotēkas “Dzelmes -1”  telpu un 
komunikāciju rekonstrukcija 2662 100943 103605

Kapu stāvlaukumu rekonstrukcija 12407 8701 21108 0
Dabas taku izbūve pie Sarkanajām  
klintīm 5.4.1.1/17/A/024 1639 99361 101000 0

Straupes ūdenstorņa rekonstrukcija 9169 174067 183236 0
Auciemmuižas āra trenažieru laukuma 
izbūves projekts 850 0 0 850

Saimniecības ēkas Doktorāts  
saimniecības ēkas rekonstrukcijas 
projekts

0 8500 0 8500

Ungurmuižas apkures sistēmas un 
leduspagraba rekonstrukcijas projekts 0 29288 0 29288

Straupes pils ūdens dziļurbuma 
projekts 0 3751 3751

Apkures sistēmas izbūve Doktorātā 0 10630 10630 0

Turpinājums no 9. lpp.

Turpinājums 11. lpp.



11

Apkures katla maiņa Tautas namā 0 4550 0 4550
Raiskuma pamatskolas ēkas fasādes 
renovācija 4163 308145 0 308148

Raiskuma muižas terases atjaunošana 303 54143 54446 0
Straupes  skolas stadiona pārbūve 0 4285 0 4285
Plāča ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija 3068 0 0 3068

Auciema NAI rekonstrukcija 6519 112699 119218
Stalbes sporta laukuma renovācija 52260 52260 0
Raiskuma saimniecības ēkas pārbūve 278743 110253 388996 0
Raiskuma internātskolas iekšējo 
inženiertīklu renovācija 4719 0 0 4719

Grants autoceļu rekonstrukcija 20953 1370689 1380666 10976
Pludmales volejbola laukuma 
renovācija Straupē 27091 1235 28326 0

Straupes sporta zāles rekonstrukcija 261018 1020 262038 0
Raiskuma internātskolas telpu 
renovācija 1703 0 0 1703

Stalbes siltumtrases rekonstrukcija 7698 0 0 7698
Apgaismojuma rekonstrukcija 14004 0 0 14004
Apgaismojuma izbūve-Daibē 766 0 766
Ūdensvada izbūve Rozula-Rozulas skola 3567 0 0 3567
Raiskuma internātskolas fasādes 
renovācija 4780 0 0 4780

Stalbes vidusskolas stadiona 2.kārtas 
pārbūves projekts 4538 4538

KOPĀ 722620 2471999 2546395 648224

2.5. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā budžeta 
ieņēmumiem un izdevumiem

Naudas plūsma
Veidlapa Nr. 2-NP „Naudas plūsmas pārskats”

Kods Posteņa nosaukums vai 
darījuma apraksts

Pārskata 
periods

Iepriek-
šējais 

pārskata 
periods

Izmaiņas 
euro

Izmaiņas 
%

A B 7 14

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 226,261 188,123 38,138 20.27

A1.5.3.
transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot 
komersantus

109,466 68,991 40,475 58.67

A1.5.4.
transferti starp vispārējās 
valdības struktūrām, izņemot 
komersantus

2,433,678 3,096,341 -662,663 -21.40

A1.7. Citi ieņēmumi no 
pamatdarbības 42,850 4,882 37,968 777.71

A2.3.
Mācību, darba un dienesta 
komandējumi un dienesta, 
darba braucieni

18,016 30,134 -12,118 -40.21

A2.5.
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, periodika

467,464 371,464 96,000 25.84

A2.7.

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

221,300 120,246 101,054 84.04

A2.9.1.
Uzturēšanas izdevumiem 
(A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas 
summa)

297,160 258,663 38,497 14.88

A2.9.1.3.
transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot 
komersantus

296,660 258,163 38,497 14.91

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana 17,977 54,775 -36,798 -67.18

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu 
iegāde 11,500 6,437 5,063 78.65

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 159,847 204,134 -44,287 -21.70

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā būvniecība 2,431,788 1,823,436 608,352 33.36

C1.3. Saņemti aizņēmumi 1,564,229 714,788 849,441 118.84
C2.3. Aizņēmuma atmaksa 133,585 59,109 74,476 126.00

NL1.
Naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikums perioda 
sākumā

1,435,370 987,928 447,442 45.29

NL2.

Naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikums perioda 
beigās (pēc asignējumu 
slēgšanas)

1,278,168 1,435,370 -157,202 -10.95

Būtiskāko piezīmju skaidrojums faktiskajiem izdevumiem: 
Pārskata gada kopējās naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2017.gadu ir 

palielinājušies par 486354 EUR. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar saņemto, nodokļu, 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu un aizdevuma saņemšanas. 

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas izdevumi ir palielinājušies par  1090998 EUR. 
Izdevumu palielinājums saistīt ar ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu un renovāciju.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums pret 2017. gadu ir 23676 
EUR. Īpašuma nodokļa ieņēmumi ir par  1008 EUR lielāki nekā 2017.gada izpildē. Dabas 
resursa nodokļu ieņēmumi ir par 230466 EUR lielāki nekā iepriekšējā pārskata gadā.

Piezīme Nr. A.1.1.  Maksas paklapojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugums saistīts 
ar lielākiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un projektu realizāciju.

Piezīme Nr. A.1.5.3.  Transfertu ieņēmumi starp pašvaldībām pieauguši saistībā ar 
sniegtajiem izglītības pakalpojumiem citām pašvadībām un Cēsu novada pašvaldības 
transferta  finansējumu  37 809 EUR apmērā, projekta “Dabas taku izbūve pie 
Sarkanajām klintīm” realizāciju.

Piezīme Nr. A.1.5.4.  Transfertu ieņēmumi salīdzinot ar 2017. gadu samazinājušies, 
jo 2017. gadā pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem valsts 
budžeta līdzekļiem Vides izglītības centra izveidei” 897 561 EUR apmērā un LR VARAM  
ministrijas piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Stalbes vidusskolas stadiona renovācijai 
30 000 EUR, Dabas takas izveidei 5000 EUR apmērā. Saņemtie transferti pēc projektu 
izdevumu apstiprināšanas atzīti 2018. gada faktiskajos ieņēmumos. 

Piezīme Nr. A.1.7.  Citos ieņēmumos uzrādīti Ministru kabineta noteikumu Nr. 192 
“Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to 
slēgšanas”  saistītie naudas līdzekļu ieskaitījumu atlikumi no SIA “ZAAO”  pašvaldības 
kontā.

Piezīme Nr. A.2. 3. Komandējumu izdevumu samazinājums saistīts ar ieprikšējos 
gados izglītības iestādēs realizēto starptautisko Comenius projekta izdevumiem. 
Projekta realizācija beidzās 2017. gadā.

Piezīme Nr. A.2.5. Izdevumi par pakalpojumiem un precēm pieauguši saistībā ar 
infrastruktūras remontiem un energoresursu cenu pieaugumu.

Piezīme Nr. A.2.9.1.3. Transfertu izdevumu pieaugums starp pašvaldībām  saistīts 
ar pašvaldības saņemtajiem izglītības pakalpojumiem no citām pašvaldībā. 

Saņemtie ziedojumi 4350 EUR: 
Ziedotāji un ziedojumu mērķi:
Straupes pamatskolai:
• Fizisku personu apvienība -Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 4350 EUR 

Straupes pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam.
Raiskuma internātpamatskolai- rehabilitācijas centram:
• 800 EUR fiziskas personas mācību līdzekļu iegādei;
• 200 EUR SIA KARAVELA, reģ. Nr. 40003565747, persona mācību līdzekļu;
Mantiskais dāvinājums
• 999 EUR SIA Apdrošināšanas un Finasu Brokeris, reģ.Nr.40003438358, inventārs 

skolas vajadzībām;
• 249 EUR SIA Divert, reģ. Nr. 44101030414, Ziemassvētku pasākuma vajadzībām;
• 386 EUR fiziska persona inventārs skolas vajadzībām.
Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto mērķi.

2.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2017

Pārgaujas novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases 
saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus infrastruktūras attīstīšanas vajadzībām. Analītiskā 
uzskaite tiek kārtotā tā, lai nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi 
uzrādot ilgtermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, to 
pamatsummas. 

 Pārskata perioda beigās pašvaldības saistību apjoms pret pamatbudžeta 
ieņēmumiem ir 6.69 % , salīdzinot ar 2017. gadu saistību apmērs pret pašvaldības 
budžetu ir pieaudzis par 1.61 %.

Ar Valsts kasi noslēgti sekojoši aizdevumu līgumi:
• 2004. gada 10. decembrī starp Valsts kasi un Straupes pagasta padomi noslēgts 

aizdevuma līgums „Straupes sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskolas” 
Nr.A2/1/04/695 par aizņēmumu 244 411 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 
2024. gada 10. decembrim, kredīta atlikums uz 31.12.2018. 43645 EUR.

• 2012. gada 21. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pārgaujas novada 
Rozulas ciemā” īstenošanai”(ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/024/032 
ietvaros) Nr.A2/1/12/451 trančes Nr. P-309/2012 par aizņēmumu 144 715 EUR 
ar  pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2027. gada 20. augustam ar mainīgo kredītlikmi 
0.896% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  88838 EUR.

• 2013. gada 20. jūnijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai” (ERAF projekta 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/044/025 ietvaros) Nr. A2/1/13/294 trančes 
Nr. P-205/2013 par aizņēmumu 282036 EUR (LVL 198 216) ar pilnīgu tā atmaksas 
termiņu līdz 2028. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,55% gadā. 
Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  53316 EUR.

• 2014. gada 20. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus ūdens 
drenāžas izbūve” Nr.A2/1/14/565 trančes Nr.P-381/2014 par aizņēmumu 160000 EUR 
ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2029. gada 20. augustam, ar mainīgo kredītprocentu 
likmi 0.195% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  120744 EUR.

• 2014. gada 10. aprīlī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 
Nr.A2/1/14/230 trančes Nr. P-130/2014 par aizņēmumu 418 433 EUR ar pilnīgu tā 
atmaksas termiņu līdz 2029. gada 20. martam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,374% 
gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 306 393 EUR.

Turpinājums no 10. lpp.

Turpinājums 12. lpp.
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• 2015. gada 20. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu 
stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas” Nr. A2/1/15/504 trančes Nr. P-347/2015 
par aizņēmumu 77 035 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2030.gada 20. augustam, ar 
mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 63497 EUR.

• 2015. gada 20. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Siltumtrases, katlumāja–Straupes pamatskola, rekonstrukcija” 
Nr.A2/1/15/503 trančes Nr.P-346/2015 par aizņēmumu 69 035 EUR ar pilnīgu tā atmaksas 
termiņu līdz 2030. gada 20. augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. 
Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  56917 EUR.

• 2016. gada 27. maijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums projekta „Straupes pamatskolas mācību-ražošanas darbnīcu ēkas 
pārbūve par interešu centru” Nr. A2/1/16/144 trančes Nr. P-72/2016 par aizņēmumu 
90 084 EUR apmērā, ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2031. gada 20. maijam, ar mainīgo 
kredītprocentu likmi 0,007% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 790 00 EUR.

• 2016. gada 30. septembrī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 
iegādei” Nr. A2/1/16/409 trančes Nr. P-299/2016 par aizņēmumu 25 640 EUR apmērā  ar 
pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2023. gada 20. septembrim, ar mainīgo kredītprocentu 
likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 19 494 EUR.

• 2017. gada 12. aprīlī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma pamatskolas ēkā” 
Nr. A2/1/17/196 trančes Nr. P-115/2017 par aizņēmumu 183 038 EUR apmērā ar pilnīgu 
tā atmaksas termiņu līdz 2032. gada 20. aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% 
gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  173448 EUR.

• 2017. gada 3.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Straupes sporta zāles pārbūve” Nr. A2/1/17/463 trančes Nr. P-326/2017 
par aizņēmumu 199 962 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032. gada 20. 
jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  
189 486 EUR.

• 2017. gada 3. jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 
līgums „Šķūņa demontāža, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecība un inženiertīklu 
izbūve” Nr. A2/1/17/464 trančes Nr. P-327/2017 par aizņēmumu 331 788 EUR apmērā ar 
pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 
0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 314 334 EUR.

Pārskata gadā noslēgti 4 jauni aizdevumu līgumi prioritāro investīciju  projektu  
realizācijai:

2018. gada 16. maijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 
līgums „Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. A2/1/18/235 trančes 
Nr. P-188/2018 par aizņēmumu 869850 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 
2033. gada 20. aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 
31.12.2018. 869 850 EUR.

• 2018. gada 21. jūnijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Grants ceļa “Mazaiskrogs–Irbēni”pārbūve” Nr. A2/1/18/348 trančes 
Nr. P-290/2018 par aizņēmumu 252 465 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 
2033. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 
31.12.2018. 250 110 EUR.

• 2018. gada 5. jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas ēkas 
energoefektivitātes palielināšana – ēkas fasādes un jumta atjaunošana”” Nr. A2/1/18/430 
trančes Nr. P-365/2018 par aizņēmumu 284 648 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas 
termiņu līdz 2033. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta 
atlikums uz 31.12.2018.  284 648 EUR.

• 2018. gada 5. jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana” Nr.A2/1/18/429 trančes 
Nr. P-366/2018 par aizņēmumu 159 621 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 
2033. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 
31.12.2018. 159 621 EUR.

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļu attiecinātas 2019.gadā atmaksājamās saistības 228573 EUR apmērā..

3. PERSONĀLS
2018. gadā Pārgaujas novada pašvaldībā pavisam kopā nodarbināts 101 darbinieks,  no 

kuriem uz  nenoteiktu laiku darba tiesiskās attiecības bija 82 darbiniekiem (no tiem 51 
sieviete, 31 vīrietis), 3 darbinieces atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,  bet uz noteiktu 
laiku nodarbināti  19 darbinieki (12 no tiem sievietes, 7 vīrieši).

No jauna darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar  27  darbiniekiem, no tiem ar 9 uz 
nenoteiktu laiku, bet ar 18 uz noteiktu laiku. No amata vienību saraksta izslēgtas  3  amata 
vienības- bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas sēžu sekretārs, bet 
no jauna nav izveidota neviena amata vienība. 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 24 darbiniekiem (no tiem 18 uz noteiktu 
laiku,  bet 6 – uz nenoteiktu laiku).

2018. gadā no pašvaldībā nodarbinātajiem  darbiniekiem  37 darbinieki ar augstāko 
izglītību, no tiem 3 darbiniekiem ir maģistra grāds, bet 9 darbiniekiem – bakalaura grāds, 
54 darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 10 darbiniekiem – pamata 
izglītība. 

34 darbiniekiem darba pieredze Pārgaujas novada pašvaldībā ir ilgāka par  10 gadiem, 
32  darbiniekiem tā ir no 5–9 gadi, 1–5 gadiem novada pašvaldībā strādā  30 darbinieki, 
savukārt līdz vienam gadam – 5 darbinieki.

2018. gadā esam nodrošinājuši prakses vietas 3 praktikantiem- 1 – KAC, 1– sab. attiecības, 
1 – IT joma.

Pārgaujas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pārgaujas novada pašvaldība sabiedrību informē par pašvaldības aktualitātēm, 

par projektu un fondu konkursiem, par realizētajiem un uzsāktajiem projektiem. 
Tiek atspoguļota arī kultūras un sporta dzīve novadā, kā arī informācija par tūrisma 
un uzņēmējdarbības jomām.  Neizpaliek arī aktualitātes par skolēnu veikumu 
izglītības iestādēs, kā arī cita veida informācija, kas var būt noderīga sabiedrībai.

Par vienu no galvenajiem informācijas izplatīšanas kanāliem uzskatāma 
Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapa www.pargaujasnovads.lv . Pamatojoties 
uz vietnē Google Analytics pieejamiem datiem, Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapu laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apmeklējuši 
1091 lietotāji, no kuriem 92,67% atradušies Latvijas teritorijā, bet pārējie 8,33% 
mājaslapu skatījuši no tādām valstīm kā Lielbritānija, ASV, Vācija, Zviedrija, Īrija, 
Somija, Norvēģija, Francija, Kanāda, Ķīna un Indija. 

Informācija sabiedrībai tiek nodota izmantojot arī kontus sociālajos tīklos, 
piemēram, Facebook, Twitter, Instagram. Dotajā brīdī Pārgaujas novada Facebook 
lapai ir 874 sekotāju, kas ir par 204 vairāk kā pērn, Twitter 1292 sekotāju, bet 
Instagram kontam 578 sekotāju. Instagram sekotāju skaits gada laikā audzis par 
344. Pieaugošais sekotāju skaits sociālo tīklu kontiem norāda uz to, ka to loma 
mūsdienu sabiedrībā palielinās un cilvēki sev interesējošo informāciju meklē 
sociālo mediju vietnēs, tie ir būtiski komunikācijas kanāli.

Viens no svarīgākajiem, gaidītākajiem un efektīvākajiem rīkiem sabiedrības 
informēšanai ir informatīvais izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis”, ko pašvaldība 
izdod vienu reizi mēnesī. Informatīvais izdevums ir bezmaksas un tiek nogādāts 
ikvienam novada iedzīvotājam. Tas pieejams gan Straupes, gan Stalbes, gan Raiskuma 
pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniskā formātā visus izdevuma numurus iespējams 
skatīt novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Pārgaujas Novada Vēstis”. 
2018. gadā izdoti 12 informatīvie izdevumi. Informācija par, piemēram, pasākumiem 
tiek nodota arī, izvietojot afišas uz Pārgaujas novadā esošajiem ziņojumu dēļiem vai 
izvietojot banerus novada teritorijā. 

Sadarbībā ar organizāciju SIA “ZAAO” novadā joprojām atrodas jau 2016. gadā 
izvietotie baneri, kas veicina iedzīvotāju zaļo domāšanu un aicina nemēslot mežā. 

Pārgaujas novada mājaslapā katru mēnesi tiek ievietots jauns aptaujas jautājums, 
kurā tiek lūgts sabiedrības viedoklis par jautājumiem, kas konkrētajā brīdī ir aktuāli, 
piemēram, par fizisko personu datu aizsardzības regulu. Cilvēku sniegtās atbildes 
dod priekšstatu par to, vai iedzīvotājiem nepieciešama padziļinātāka informācija 
par konkrēto tēmu. 

Pārgaujas novada administratīvajā ēkā, “Iktēs”, ir izvietots informatīvais ekrāns, 
kurā Stalbes pagasta pārvaldes un klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem 
ir pieejama informācija par Pārgaujas novada uzņēmējiem, aktuālajiem novada 
pasākumiem, kā arī videosižeti par Pārgaujas novadu.

Nevalstiskais sektors Pārgaujas novadā ir aktīvs – darbojas senioru biedrība, 
ģimeņu atbalsta kopa, sporta biedrības, neformālās interešu grupas, kas kopīgi 
realizē projektus, organizē pasākumus, kas notiek sadarbībā ar pašvaldību. 
Nevalstiskajām organizācijām tiek sniegts gan finansiāls, gan informatīvs atbalsts, kā 
arī tiek risināts telpu jautājums. Arī 2018. gadā nav izpalikuši ikgadējie nevalstisko 
organizāciju veidotie gan izglītojošie, gan kultūras un atpūtas, gan sporta pasākumi, 
kā arī jauniešu veidoti pasākumi. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Pārgaujas novada 2019. gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz likumu 

„Par valsts budžetu 2019. gadam”, “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, 
ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 
un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības, iestāžu un programmu 
izpildītāju priekšlikumiem, kā arī pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības 
Attīstības programmas 2013.–2019. gadam aktualizēto investīciju plānu. Sastādot 
2019. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības 
prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību.

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 no-
dokļi, tad attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespē-
jas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus 
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības plā-
nošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un uzdevumiem.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma 
plāni izskatīti Pārgaujas novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2019.
gada 09. un 11.aprīlī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta 
līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.

2019.gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo 
un sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē. 
Turpinās darbs, lai  attīstītu un pilnveidotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus. 

Sastādot 2019.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši 
novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību 
veicinošu projektu īstenošanu. 

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

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 6.25 milj. EUR, no 
kuriem Pamatbudžeta ieņēmumi 5.55 mij. Eur un  Specbudžeta ieņēmumi 0,7 milj. 
EUR apmērā. 

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 6.5 milj. EUR no kuriem pamat-
budžeta izdevumi plānoti 6 milj. EUR  un Specbudžeta izdevumi 0.5 milj. EUR ap-
mērā.

Turpinājums no 11. lpp.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Ināra Liepa un Uldis Liepa,
Ungurmuižas  vēsturiskās 
ekspozīcijas projekta autore, 
māksliniece un projekta 
līdzautors

Kad pirmo reizi nejauši no-
kļuvu Ungurmuižā, likās, ka šeit 
ir apstājies laiks un nepameta 
sajūta, ka šī ir tā vieta, kur mājo 
Kampenhauzenu dzimtas mīles-
tības, savstarpējās cieņas, gud-
rības, mājīguma un cilvēcības 
gars. Unikāla baltvācu dzimta, 
kura ir atstājusi mantojumā 
nozīmīga vēstures laika posma 
liecību un tā ir nenovērtējama 
Latvijas  bagātība.

Daudzu gadu garumā, ne-
skatoties uz visiem pārbaudī-
jumiem, pateicoties daudzu 
profesionālu cilvēku uzņēmībai, 
spītam un pašaizliedzīgam dar-
bam muižu izdevās izglābt un 
atjaunot tās sirdspukstus. Tagad 
tie skan visapkārt – gan muižā, 
gan parkā, gan simtgadīgo ozolu 
un liepu paēnā.

Ungurmuiža  nenoliedzami ir 
Pārgaujas novada pērle, ar kuru 
ir vērts lepoties! Patiesi ieprie-
cina tas, ka šobrīd, pateicoties 
Eiropas projekta finansējumam, 
muiža piedzīvo nozīmīgas pār-
maiņas, kuras palīdzēs saglabāt 
tās vēsturisko mantojumu un 

pavērs jaunas iespējas vēl aktī-
vākai muižas kultūras dzīvei visa 
gada garumā un, protams, pie-
saistīs jaunus muzeja  apmeklē-
tājus. 

Esmu patiesi laimīga, ka man 
kopā ar kolēģiem bija iespēja 
un gods iekārtot Ungurmuižas 
vēsturisko un skolai veltīto eks-
pozīciju. Šis darbs paātrināja arī 
manus sirdspukstus – tik daudz 
interesantu faktu par Kam-
penhauzenu dzimtas dzīvi, tik 
bagātīgs autentisku sienu glez-
nojumu un fotogrāfiju klāsts – 
šādas mākslas vērtības reti kur 
sastopamas ne tikai Latvijā, bet 
arī Eiropā! Ar ļoti lielu cieņu un 
pietāti pret saglabāto kultūras 
mantojumu es centos papildi-
nāt to ar unikāliem vēsturiskiem 
priekšmetiem, ar telpas inter-
jeru, kur atmosfēru palīdzēja ra-
dīt arī  gaisma, mūzika, smarža  
un telpaugi, kurus tik ļoti mīlēja 
muižas saimnieki.  Šobrīd mui-
žas krājumā ir apkopoti patiesi 
daudz interesantu eksponātu –
tie vairāk palīdzēs izprast seno 
laiku dzīves stilu un iepazīt ik-
dienā lietotos priekšmetus un 
darba instrumentus.  Ceru, ka 
ikvienam apmeklētājam – gan 
lielam, gan mazam interesi radīs 
skolai veltītā ekspozīcija, kuras 
patiesa pērle ir sena skolas soma, 

izgatavota no finiera saplākšņa, 
vecais skolas sols un daudz citu 
priekšmetu! Par Kampenhau-
zena militārā dienesta gaitām 
atgādinās unikāli alvas zaldātiņi 
un senas kartes, bet vecākiem 
iesaku izlasīt zaķa dzejoli veltītu 
cilvēkbērniem. Ir vērts ieska-
tīties arī uz sienām  līmētājos 
avīžu rakstu fragmentos – jūs 
varēsiet izlasīt 1860. gada reklā-
mas piedāvājumus!

Paldies  tiem  novada iedzīvo-
tājiem, kuri dāvināja vai depo-

Ungurmuižas sirdspuksti

nēja muižai kādreiz piederošas 
lietas – tas viss palīdz  muižai 
atgriezt tās vēsturisko elpu.

Iespējams, ka daudzi, tai 
skaitā arī vecākās paaudzes Pār-
gaujas novada ļaudis, varētu at-
cerēties kādu interesantu stāstu, 
saistītu ar Ungurmuižu. Mēs  
īpaši priecātos par atmiņām, 
kas saistās ar skolas gaitām, jo ir 
iecere izveidot atmiņu albumu, 
kas papildinātu skolai veltīto 
ekspozīciju un dotu iespēju pa-
kavēties sirsnīgās atmiņās.

Mēs aicinām uz sadarbību 
ikvienu – saglabāsim šo unikālo 
vēstures mantojumu nākama-
jām paaudzēm kopīgi! 

Sirsnīgs paldies Pārgaujas 
novada domei, Ungurmuižai un 
tās darbiniekiem, Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejam, Rundāles 
pils muzejam un visiem, kuri pa-
līdzēja šī projekta realizēšanā! 
Mūs visus vieno patiesa mīles-
tība pret Ungurmuižu – sargā-
sim un atbalstīsim to!

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

19. jūnija pēcpusdienā Ungurmuižā ilgi 
gaidīts notikums – divu pastāvīgo ekspo-
zīciju atklā šana – pulcēja vēstures mīļo-
tājus, mākslas un kultūrvēstures vērtību 
cienītājus. 

Jau iepriekš tika ziņots, ka Pārgaujas 
novada pašvaldība iesaistījusies sadar-
bības projektā “Kultūra, vēsture, arhi-
tektūra Gaujas un laika lokos”, kas tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” prioritārā virziena “Vides aizsardzī-
bas un resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta ie-
tvaros Ungurmuižā ne vien tiek izbūvēta 
apkures sistēma, bet arī ekspozīcijas - 
“Vēsturiskā ekspozīcija”, “Dzīvā ekspozī-
cija” un “Cikliskā ekspozīcija”, kas plānota 
kā pasākumu kopums. 

“Vēsturiskā ekspozīcija” stās ta par 
Kampenhauzenu dzim tas vēsturi, par 
Ungurmuižas vēsturi un celtniecības fak-
tiem. Ekspozīcijā iespējams aplūkot da-
žādas vēstures liecības – mīlas vēstules, 
zīmējumus, ar mājas saimniecību saistītu 
dokumentu krājumus, ēdienu receptes, 
darbarīkus u.c. Savukārt “Dzīvā ekspozī-
cija” veltīta skolas tēmai, ņemot vērā to, 
ka daudzus gadus Ungurmuiža bijusi māj-
vieta skolai. “Cikliskā ekspozīcija” plānota 
kā pasākumu kopums, periodisks sarunu 
cikls, semināru, izglītojošu kultūras pasā-

kumu veidā par Latvijas, īpaši Ungurmui-
žas vēsturi, kultūrvēsturiskā mantojuma 
un baltvācu nozīmi latviešu identitātes 
apzināšanās ceļā. 

“Vēsturiskās ekspozīcijas” un “Dzīvās 
ekspozīcijas” veidotāji ir nodibinājums 
“Leļļu Mākslas muzejs”. Māksliniece Ināra 
Liepa, kura, lai iekārtotu ekspozīcijas, vei-
kusi ievērojamu izpētes darbu un par ie-
guldīto darbu saka: “Pusgada garumā bija 
iespēja nedaudz paceļot laikā un telpā, iz-
lasīt un izstudēt Pētera Bolšaita iztulkoto 
Zigfrīda fon Fēgezaka grāmatu “Senči un 
pēcteči”, Imanta Lancmaņa un viņa domu 
biedru sagatavoto unikālo Ungurmuižas 
izstādes katalogu “Muiža zem ozoliem”, 
iepazīt cilvēkus, piedzīvot situācijas, ku-
ras droši var nosaukt par brīnumu, atklāt 
lietas un vietas, kurās aizrāvās elpa un 
dzima jaunas idejas, patiesi priecāties par 
katru iegūto unikālo ekspozīcijas priekš-

Ungurmuižā atklātas pastāvīgās ekspozīcijas

metu, par jaunu pieredzi restaurējot un 
atjaunojot mēbeles, atrast saudzīgi pa-
reizo vietu senām lietām un nenodarīt 
pāri esošām mākslas vērtībām”.

Pārgaujas novada pašvaldība saka 
sirsnīgu paldies māksliniecei Inārai Lie-
pai, kā arī Ungurmuižas vadītājai Ievai 
Ņevečerovai un viņas komandai par sa-
darbību, veikto darbu un brīnišķīgo rezul-
tātu – divām pastāvīgām ekspozīcijām, kā 
arī aicinām ikvienu interesentu doties uz 
Ungurmuižu un ekspozīcijas apskatīt sa-
vām acīm. 

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

Skolas tēmai veltītā ekspozīcija. Foto: Ināra Liepa

Māksliniece Ināra Liepa un Ungurmuižas vadītāja Ieva Ņevečerova ekspozīcijas 
atklāšanā. Foto: Iluta Beķere
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Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore 

Jūlija vidū novada seniori devās uz Tu-
kuma novadu, lai iepazītu darbīgus ļaudis 
un skaistus dārzus. 

Kukšu muiža senajā godībā atkal at-
mirdz Latvijas kultūrvēsturiskais man-
tojums. Pēc piecu gadu restaurācijas 
darbiem Kukšu muiža vērusi durvis ap-
meklētājiem. Šeit jūtama pagājušo gad-
simtu elpa. Grezni paklāji, mirdzošas 
lustras, antīkas mēbeles, gleznas, sienu 
apgleznojumi un grezni logu dekori, tas 
viss ieved neatkārtojamā Kukšu muižas 
pasaulē. Katra telpa glabā savu stāstu par 
ēku īpašniekiem un aizgājušo gadsimtu 
mainīgo gaumi. Senākās vēstures liecības 
par Kukšu muižu datētas ar 1530. gadu. 
Muiža uzcelta upes krastā, vēlāk dzir-
navu vajadzībām uzcelts dambis. Muižas 
ēka vēl joprojām spoguļojas upes ūdeņos. 
Pēc otrā pasaules kara ēkā ienāca kolhoza 
pārvalde. Vēlākos gados ēka stāvēja tukša, 
kā rezultātā sākās ēkas stāvokļa paslikti-
nāšanās. 2000. gadā šo īpašumu iegādājās 
kāds viesnīcas īpašnieks un lēnām sāka 
muižas atjaunošanu, pēc iespējas sagla-
bājot oriģinālās detaļas. Jumts uzlikts no 
jauna attīrot vecos dakstiņus. Apakšstāva 
dzīvojamās telpas saglabātas oriģinālā 
izskatā un atjaunotas to sākotnējās funk-
cijas. Tas bija iespējams pateicoties inven-
tāra sarakstam testamentā, kas datēts ar 
1855. gadu. Muižas atjaunošanas projektā 
iesaistījās profesors Lancmanis un profe-
sors Spārītis. Šobrīd ēkas restaurācijas 

Uz Tukumu pēc smukuma 
darbi ir pabeigti. Muiža atdzimusi senajā 
spožumā un pilda savas jaunās funkci-
jas kā viena no stilā ieturētākajām lauku 
viesnīcām Baltijā. Ir sajūtas, ka ēka nekad 
nebūtu pamesta un laiks tai būtu aizritējis 
garām, neatstājot nekādas pēdas. Ar mui-
žas vēsturi iepazīstināja un telpas izrādīja 
muižas saimnieks Daniels Jāns.

 Daba ir devusi cilvēcei unikālu augu 
pēc satura un formas.  Smiltsērkšķa skais-
tums un ērkšķainība padara to grūti no-
vācamu. Jau senatnē cilvēki zināja, ka 
smiltsērkšķi palīdz dziedināt visdažādā-
kās slimības. SIA “Satori Alfa” uzņēmumu 
vada bijušais ārsts, kurš sadarbībā ar 
Latvijas zinātniekiem audzē un pārstrādā 
grūti novācamas, bet vērtīgas ar četrpad-
smit vitamīniem bagātas ogas. Nepārspē-
jams veselības un enerģijas avots. Palīdz 
stiprināt organisma imunitāti un ir pre-
tiekaisuma līdzeklis. Mums bija iespēja ie-
lūkoties smiltsērkšķu pārstrādes procesā, 
izgaršojām četru dažādu ogu kokteiļus, 
kā arī noklausījāmies uzņēmuma vadītāja 
lekciju par svaigu ogu nepieciešamību 
mūsu ikdienā. Smiltsērkšķiem ir maz ka-
loriju, bet daudz bioloģiski aktīvu vielu. 
Iegādājāmies savai garšai tīkamākos ogu 
produktus un vasarīga lietus pavadīti tur-
pinājām ceļojumu. 

Apmeklējām vienīgo salmu muze-
ju-darbnīcu Latvijā. Mūs sagaidīja ap 500 
dažādas unikālas salmu, siena skulptūras 
un lelles vienkopus. Muzejs apbalvots ar 
Kurzemes tūrisma kvalitātes gada balvu 
“Lielais Jēkabs”. Sētā gozējās 3m augstas 
skulptūras, bet telpās nelielas miniatūras. 

Katram tēlam sava vēsture, savs stāsts. Šis 
salmu muzejs ir ģimenes uzņēmums ce-
turtajā paaudzē. 

Ciemojāmies ainavu arhitektes daiļ-
dārzā Veļķu priežu pakājē. Dārzs ar plašu 
augu kolekciju, ar 120 hostu dažādību. 
Iepazinām dārzu un saņēmām atbildes uz 
mums interesējošiem jautājumiem. Bija 
iespēja iegādāties ziemcietes podos.

Krietnā vakarpusē ciemojāmies Lat-
vijā lielākajā rožu dārzā. Rožu stādījumi 

aizņem lielas platības un tiek audzētas 
ap 450 rožu šķirnes. Tukuma pilsētas 
svētkos no šī dārza rožu ziediem bija iz-
veidoti dažādi dekori. Baudījām rožu vīnu 
un ievārījumu, kā arī iegādājāmies savam 
dārzam ziemcietīgas jaunas rožu šķirnes. 
Pēc patīkami pavadītas dienas, līdzi paņē-
muši Tukuma smukumu un guvuši jaunus 
iespaidus, devāmies mājās.  Novada vien-
sētu dārzos greznosies Tukuma daiļās 
rozes. 

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis    

Piektā Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā otrais posms “Svaru bumbu 
celšana”  tika rīkots šī gada 27. jūlijā Pār-
gaujas novada Straupē. Sacensības orga-
nizēja Ziemeļvidzemes atlētu savienība 
un Latvijas Tautas sporta asociācija. Da-
lībniekiem bija jāveic divi vingrinājumi – 
svara bumbu grūšana un raušana. Sacen-
sību atklāšanas laikā par godu Straupes 
813. gadadienai Gunvaldis Albiņš 16 kg 
svara bumbu pacēla 813 reizes, to veica 
gandrīz vienas stundas laikā. Pārgaujas 
novada apvienotā komanda stafetes veidā 
turēja līdzi Gunvaldim. 

Sacensību rezultāti
Pusaudžu kategorijā
Meitenēm:
1. vieta – Sannija Krista Vestvāle (Pār-

gaujas novads).
Zēniem:
 1. vieta –Rojs Šmits (Valmiera).
Vīriešu kategorijā
1. vieta – Juris Liniņš (Limbažu no-

vads),
2. vieta – Mārcis Mucenieks (Rīga),
3. vieta – Aivars Krustiņš (Valmiera).
Vīriešu senioru V2 kategorijā
1. vieta – Gunvaldis Albiņš (Ropažu no-

vads).
Vīriešu senioru V3 kategorijā
1. vieta – Ivars Oraševskis (Pārgaujas 

Straupē noslēdzies atlētiskās vingrošanas 
sacensību otrais posms  

novads),
2. vieta – Valdis Mednis (Pārgaujas no-

vads).
Sieviešu kategorijā
1. vieta – Margita Zariņa (Pārgaujas 

novads),
2. vieta – Marta Jansone (Rīga),
3. vieta – Ina Mieze (Pārgaujas novads).
Sieviešu senioru kategorijā
1. vieta – Olga Oraševska (Pārgaujas 

novads),
2. vieta – Daiga Hofmane (Pārgaujas 

novads).
Absolūtajā vērtējumā
Vīriešiem:
1. vieta – Gunvaldis Albiņš (Ropažu no-

vads),

2. vieta – Juris Liniņš (Limbažu no-
vads),

3. vieta – Ivars Oraševskis (Pārgaujas 
novads).

Sievietēm:
1. vieta- Margita Zariņa (Pārgaujas no-

vads),
2. vieta – Marta Jansone (Rīga),
3. vieta – Ina Mieze (Pārgaujas novads).
Sacensības atbalstīja Latvijas tautas 

sporta asociācija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Latvijas sporta federāciju pa-
dome, Pārgaujas novada pašvaldība.

Sacensību galvenais tiesnesis – Ha-
ralds Bruņinieks, sacensību sekretārs – 
Andris Šalgūns.

Atlētiskās vingrošanas sacensību otrā posma dalībnieki.

Senioru ekskursijas dalībnieki. Foto: Valda Indrēvica
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

27. jūlijā notika ikgadējie Pār-
gaujas novada sporta svētki, kuri 
jau kļuvuši par neatņemamu va-
saras sastāvdaļu, kā arī gaidītu 
notikumu. Jāatzīst, ka šis noti-
kums ir ne tikai svētki sportotā-
jiem, bet arī ģimenēm un drau-
giem, jo pasākumu apmeklē arī 
atbalstītāji. Šogad sporta svētki 
notika Straupē un tajos pieda-
lījās sportotāji ne tikai no Pār-
gaujas novada, bet arī no citām 
tuvumā esošām pašvaldībām. 

Diena tika atklāta ar skrē-
jienu “Apkārt Riebiņam” (skrē-
jiena rezultāti tiks publicēti 
nākamajā “Pārgaujas Novada 
Vēstis” izdevumā). Sporta svētku 
dalībniekiem bija iespēja pieda-
līties komandu sporta veidos, 
piemēram, futbolā, pludmales 
volejbolā un strītbolā. Liela at-
saucība bija tieši individuālajām 
disciplīnām – šautriņu mešanai, 
zoles spēlei, “bundžolam”, orien-
tēšanās “labirintam”, “fiksme-
tim”, svaru stieņa spiešanai gu-
ļus, kā arī veiklības braucienam 
ar velokartu.  Skatoties no malas, 
disciplīnas likās vienkāršas, to-

mēr pamēģinot, bija jāsaprot, ka 
liela nozīme ir ne tikai veiksmei, 
bet arī precizitātei, spēkam, pa-
cietībai un prātam. 

Par sporta svētku rezultātiem 
informē to galvenā organizatore 
Aija Alksne. 

Spraigākās cīņas vienmēr vē-
rojamas komandu sporta veidos. 
Arī šis gads nebija izņēmums. 
Futbolā 1. vieta komandai “SIA 
Moņa” (Artūrs Jurševskis, Artūrs 
Gūtmanis, Māris Bogdanovs, 
Olafs Zvīnis, Ivo Balodis, Sandis 
Ezers, Mārtiņš Muižnieks, Lau-
ris Ābols), 2. vieta komandai 
“Margrietiņas”, kuru pārstāvēja 
spēlētāji no Valmieras, 3. vieta 
komandai “Auciems” (Jurģis 
Eihenbaums, Krišjānis Balt-
purviņš, Gatis Grāvelis, Lauris 
Grāvelis, Arvīds Grāvelis, Vies-
turs Aizgalis, Kristaps Iļčukovs). 
Pludmales volejbolā 1. vieta 
komandai “Svētdienas spēlē-
tāji” (Raimonds Rozītis, Vairis 
Zaduņenko), 2. vieta komandai 
“Blice vecā” (Ilmārs Urbāns, Pē-
teris Kalniņš), 3. vietā komanda 
“MUGC” (Mareks Gruzdiņš-Cīru-
lis, Uģis Gruzdiņš-Cīrulis). Strīt-
bolā 1. vietu izcīnīja komanda 
“KUN” (Kaspars Lapsa, Uģis 
Gruzdiņš-Cīrulis, Nauris Vāravs), 
2. vieta komandai “Vecie” (Aivis 

Zariņš, Emīls Martinsons, Ilmārs 
Urbāns, Oskars Urbāns), bet 3. 
vieta komandai “Plācis” (Elvijs 
Ņamis, Valters Smiltens, Artūrs 
Gūtmanis, Zigmunds Eglītis) .

Šajos sporta svētkos indivi-
duālās disciplīnas bija ne tikai 
sportiskas, bet arī radošas. Da-
lībnieki tajās startēja vairākās 

Pārgaujas novada svētku rezultāti

vecuma grupās. 
Šautriņu mešanā 1. vieta Ri-

naldam Ružam, Keitai Artimo-
vičai, Ievai Kalniņai, Pēterim 
Golomedžukam. 2. vieta Mār-
cim Rutkovskim, Sanijai Kristai 
Vestfālei, Dzintrai Eihei, Mārim 
Bogdanovam. 3. vieta Robertam 
Gūtmanim, Terēzei Turlajai, Zai-
gai Ozolai, Mārim Ostapko. 

Ļoti liela atsaucība bija dis-
ciplīnai “Bundžols”, kurā dažā-
dās vecuma grupās 1. vieta Rai-
vim Dīcmanim, Dzintrai Eihei, 
Dārtai Annai Koncai, Agnesei 
Ādamsonei, Martinam Ruber-
tam, Mārtiņam Dzalbam. 2. vieta 
Ritvaram Ekertam, Zaigai Ozolai, 
Katrinei Ramonai, Margo Ramo-
nam. 3. vieta Alvilam Zaueram, 
Artūram Gūtmanim, Intai Ru-
dzītei, Rinaldam Ružam, Jānim 
Rudzītim.

Savukārt disciplīna orientē-
šanās “labirints” bija veiklības 
un prāta pārbaudījums. Tajā 
1. vietu ieguva Kristaps Magone, 
Arta Martinsone, Rinalds Ruža, 
Terēze Turlaja. 2. vietu izcīnīja 
Kārlis Vīksne, Elīna Gulbe-Ur-
bāne, Renārs Ruža, bet 3. vietu 
ieguva Mareks Gruzdiņš-Cīrulis, 
Sanita Strazdiņa, Kristers Tete-
ris. 

Disciplīnā “svaru stieņa spie-
šana guļus” spēcīgākie dažādās 

vecuma grupās bija Rojs Šmits, 
Mārcis Mucenieks, Ivars Ora-
ševskis, Sanija Krista Vestfāle, 
Margita Zariņa, Olga Oraševska, 
iegūstot 1. vietu. Māris Bog-
danovs, Gunvaldis Albiņš, Ina 
Mieze, Daiga Hofmane, izcīnot 
2.vietu. Juris Liniņš, Valdis Med-
nis, Marta Jansona, Anna Šapa-
valova, iegūstot 3. vietu. 

Viena no jautrākajām aktivi-
tātēm noteikti bija “fiksmetis”, 
kurā fiksākie mini-basketbola 
bumbiņas metēji savās vecuma 
grupās bija Līga Hofmane, 
Valters Smiltens, Mārcis Rut-
kovskis, Terēze Turlaja, Roberts 
Gūtmanis – 1. vieta. Olga Ora-
ševska, Raivis Balodis, Rinalds 
Ruža, Kārlis Strazdiņš, Keita 
Artimoviča, Agnese Adamsone, 
Martins Ruberts – 2. vieta. Daiga 
Hofmane, Kristaps Magone, Niks 
Izmailovskis – 3. vieta. 

Savu izveicību dalībnieki de-
monstrēja “veiklības braucienā 
ar velokartu”. 1. vietu savā ve-
cuma grupā ieguva Kristers Te-
teris, Agnese Adamsone, Rinalds 
Ruža, Lote Lamberte, Sigita Dīc-
mane. 2. vietu izcīnīja Renārs 
Ruža, Katrine Ramona, Dārta 
Anna Konca, Sanita Strazdiņa, 
bet 3. vietā Māris Tučs, Keita Ar-
timoviča, Zaiga Ozola.

Par tradīciju sporta svētkos 
Straupē ir kļuvusi arī zoles spēle, 
kurā veiksmīgākie bija Gints Za-
riņš, Aigars Ruža un Jānis Švē-
ders, ieņemot attiecīgi 1., 2. un 
3. vietu. 

Pašus mazākos sporta svētku 
apmeklētājus un dalībniekus 
Straupes sporta zālē gaidīja pie-
pūšamās atrakcijas. Norisinājās 
arī aktivitāte “precīzā serve”, 
kurā ikvienam ar savu servi bija 
iespējas izcīnīt kādu no volej-
bola laukuma otrā pusē esoša-
jām balviņām. 

Aijai Alksne atzīst, ka neska-
toties uz karsto laiku, sporta 
svētki bija plaši apmeklēti un 
sportot gribētāju netrūka. Pal-
dies tiesnešiem par sekošanu 
līdzi rezultātiem un to fiksēšanu 
gan individuālajās disciplīnās, 
gan komandu sporta veidos. 
Paldies Daigai Dmitrijevai, kura 
rūpējās par dalībnieku veselību. 
Paldies sportotājiem un līdzju-
tējiem par pozitīvo attieksmi un 
aktīvās atmosfēras radīšanu. 

Arī Pārgaujas novada pašval-
dība saka paldies visiem sporta 
svētku dalībniekiem par aktīvo 
sportošanu, apmeklētājiem par 
atbalstīšanu, bet lielākais pal-
dies Aijai Alksnei par daudz-
veidīgo sporta svētku norises 
organizēšanu. Paldies Artai Mar-
tinsonei par uzņēmību arī šogad 
organizēt skrējienu “Apkārt Rie-
biņam”, kas arī jau kļuvusi par 
lielisku, sportisku tradīciju Pār-
gaujas novadā. Paldies arī Haral-
dam Bruņiniekam par atlētiskās 
vingrošanas čempionāta norises 
nodrošināšanu. Uz tikšanos Pār-
gaujas novada sporta svētkos 
nākamgad Raiskumā!

Pārgaujas novada sporta svētkus atklāja Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš, sporta svētku organizatore 
Aija Alksne un atlētiskās vingrošanas čempionāta galvenais tiesnesis 
Haralds Bruņinieks. Foto: Iluta Beķere

Strītbols. Foto: Iluta Beķere

Zoles spēle. Foto: Iluta Beķere Futbols. Foto: Iluta Beķere
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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!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 
 ir notikusi saskaņā ar fizisko personu  datu aizsardzības regulu.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā 4. un 18. augustā

Šogad Ungrmuižas “Šubertiādē” skanēs Franča Šū-
berta vokālās un instrumentālās mūzikas pērles – dzies-
mas no vokālā cikla “ Skaistā dzirnavniece”  – tenora Jura 
Vizbuļa un pianista Rudolfa Vanka izpildījumā, skaisto  
Arpeggione atskaņos Ivars Bezprozvanovs un pianiste 
Lelde Tīrele. Introdukciju un variācijas par “Trockene 
Blumen“ tēmu atskaņos izcilā flautiste Ilona Meija. Valši 
un lendleri skanēs izcilās pianistes Agneses Egliņas izpil-
dījumā. Koncertā piedalās: Agnese Egliņa, Lelde Tīrele un 
Rūdolfs Vanks (klavieres), Ilona Meija (flauta) Ivars Bez-
prozvanovs (čells) un tenors Juris Vizbulis.

Biļetes 15,00 EUR (studentiem, senioriem 10,00 EUR) 
“Biļešu paradīzes” kasēs vai pirms koncerta Ungurmuižā 

Cerībā uz labu laiku un Šuberta ģēnija iedvesmoti – 
gaidīsim Jūs Ungurmuižā š. g. 4. augustā plkst.18.00.

Kapu svētki Raiskuma pagastā 3. augustā:
• Strīķu kapos plkst. 14.00,
• Lenču kapos plkst. 15.00,
• Unguru kapos plkst. 15.00,
• Raiskuma kapos plkst. 16.30.

10. augustā plkst. 22.00 Mazstraupes pils parkā 
brīvdabas kino vakars. Tiks demonstrēta dokumentālā 
piedzīvojumu filma “MR. KAULIŅU MEKLĒJOT” (2019, 
režisors Kaspars Roga). 

Mr. Kauliņš ir finansists un šarmants dzīves baudītājs. Pēc 
sava biznesa kraha viņš pazūd bez vēsts, radiniekus un drau-
gus atstājot par sevi pilnīgā neziņā. Starp tiem ir arī viņa la-
bākais draugs Kaspars Roga, kurš apņemas noskaidrot, kur 
palicis Kauliņš. Pēc vairākiem gadiem Roga viņu atrod Āfrikā, 
Sjerraleonē, kur Kauliņš ir sācis kārtējo bīstamo avantūru – di-
mantu meklēšanu. Ieeja bez maksas.

10. augustā 
plkst. 22.00 
Mazstraupes pils parkā

ATBALSTA

w w w . u n g u r m u i z a . l v

Balle
Ar grupu KALVADOSS

3. AUGUSTĀ
RAISKUMA ESTRĀDĒ

PLKST. 22.00 

IEEJAS MAKSA 3.00 EUR

Informējam, ka no 14. jūlija Straupes 
ev. lut. baznīcas draudzē kalpo mācītājs Gints Polis.

Sākot ar 4. augustu, dievkalpojumi Straupes baznīcā 
katru svētdienu notiks plkst. 9.00

24. augustā plkst. 21.00 Raiskuma estrādē brīvdabas 
kino vakars. Tiks demonstrēta spēlfilma “Motociklu va-
sara” (1975, rež. U. Brauns, šogad atjaunota filma) Tā ir piedzī-
vojumu un atklājumu vasara. Brīvā dienā puiši dodas nelielā 
ceļojumā ar motocikliem. Viņiem – jo pārgalvīgāk, jo labāk. 
Tajā pašā laikā kāds jauns pāris – līgava un līgavainis izgrez-
notā mašīnā dodas reģistrēt savas kopīgās dzīves sākumu. Vi-
ņiem – jo svinīgāk, jo labāk. Un tad braucēju ceļi krustojas… Tā 
Māris satiek Inesi. Ceļu abi turpina kopā. Ar motociklu. Inese 
– tāpat līgavas kleitā, Māris ar ķiveri galvā. Sākas piedzīvojumi. 
Negaidītas tikšanās. Ceļojuma laikā viņi iepazīst katrs sevi, ie-
pazīst viens otru, pietuvinās dabai un var izbaudīt tās skais-
tumu. Var iepazīt sastaptos cilvēkus. Viņi abi ar prieku atklāj 
sev pavisam jaunu pasauli  un izbauda to.  Ieeja bez maksas.

24. augustā
plkst. 21.00

Raiskuma
estrādē

Pārgaujas novada bibliotēku 
jauno telpu atklāšana 

15. augustā
plkst. 10.00 Raiskuma pagasta bibliotēkā

plkst. 12.00 Straupes pagasta bibliotēkā
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