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

21. februārī svinīgā pasākumā 
Stalbes tautas namā pulcējās 
Pārgaujas novada sportisti, ku-
riem 2019. gads bijis īpaši veik-
smīgs un panākumiem bagāts. 
Svinīgā pasākumā viņi saņē ma 
apbalvojumus par 2019. ga da 
sasniegumiem sportā.

Apbalvojumi tika piešķirti 
tiem sportistiem, kuri Pārgau-
jas novada vārdu nesuši ārpus 
novada, kā arī ārpus Latvijas 
robežām.  2019. gadā visvairāk 
panākumus guvuši sportisti, 
kas pārstāv tādus sporta veidus 
kā loka šaušana, orientēšanās, 
šaušana un atlētiskā vingro-
šana. Kopā pasākuma laikā tika 
apbalvoti 57 sporta laureāti, 
tajā skaitā, treneri Kristīne Šil-
kina (loka šaušana), Aija Alksne 
(orientēšanās), Vilnis Jaunzems 
(šaušana) un Haralds Bruņi-
nieks (atlētiskā vingrošana). Ap-
balvojumu saņēma arī A.Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas skolēnu 
komanda un viņu skolotājas 
Gita Timaškova un Dace Eihen-
bauma. 

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
savā uzrunā atzina, ka sports 
ir tā nozare, kam vienmēr tiek 
meklēts papildu finansējums un 
iespējas attīstībai, kā arī izteica 
prieku par sportistu panāku-
miem. Balvas sportistiem pa-
sniedza Sporta kluba “Pārgauja” 
valdes priekšsēdētājs Monvids 
Krastiņš un Pārgaujas novada 
domes deputāti Rudīte Vasile un 
Jānis Plūme. Pasākuma laikā ar 

paraugdemonstrējumiem prie-
cēja Cēsu karatē klubs, bet košos 
tērpos ar Latīņamerikas dejām 
uzstājās dejotāji no deju studijas 
“Mario”. 

Pasākuma laikā treneriem 
tika jautāts, kādi ir veiksmes 
faktori vai kādi īpaši rituāli, ko 
tie piekopj, lai sacensībās gūtu 
panākumus. Izskanēja dažādi 
varianti – pirms svarīgām sacen-
sībām vīrieši nedrīkstot skūties, 
citiem svarīgi ir neaizmirst ne-
pieciešamo ekipējumu, citiem 
svarīgākais veiksmes faktors 
esot piemērots apģērbs un stin-
gri aizsieti apavi. Lai kā būtu ar 
māņticībām, rituāliem, rezultāti 
liecina, ka daudziem Pārgaujas 
novada sportistiem ir veiksmes 
faktors. Sakām paldies spor-
tistiem un viņu treneriem par 
sasniegumiem un augsti uzrādī-
tajiem rezultātiem, kā arī iegul-

dīto darbu un enerģiju, lai būtu 
šādi panākumi. Novēlam tikpat 
augstus rezultātus, kā arī jaunu 
mērķu sasniegšanu turpmāk jeb 
kā teikts olimpiskajā devīzē – 
“Ātrāk, augstāk, spēcīgāk”! 

Sporta laureāta apbalvoju-
mus par 2019. gada sasniegu-
miem sportā saņēma:

Baiba Bendika – LR biatlona 
izlases sastāvā, Phjončhanas 
olimpisko spēļu dalībniece;

Sandra Grosberga – LR izla-
ses sastāvā orientēšanās sportā, 
Latvijas čempionāts orientēša-
nās sprintā – 1. vieta, Latvijas 
čempionāts orientēšanās sta-
fetē – 1. vieta, Latvijas čempio-
nāts garā distancē – 1. vieta, 
Latvijas čempionāts vidējā dis-
tancē – 1. vieta, startējusi septi-
ņos Latvijas kausa posmos – vi-
sos 1. vieta. Startējot LR izlases 
sastāvā – pasaules čempionāta 

stafetē – 13. vieta S21E grupā no 
30 valstu komandām, pasaules 
čempionāta garajā distancē – 
24. vie ta no 67 dalībniecēm, pa -
saules čempionātā vidējā distan-
 cē – 29. vieta no 60 dalībniecēm.

LOKA ŠAUŠANĀ
Viva Medne - Latvijas Apvi-

dus loka šaušanas čempionāts 
telpās 2019 – 1. vieta, Braslas 

kauss 2019 – 1. vieta, Field XVIII 
Estonia Open (Kajamaa, Igau-
nija) – 1. vieta, 3D 100 zvēru 
maratons (Jolumae, Igaunija) – 
1. vieta.

Tīna Marija Zaļaiskalna - 
Baltic indoor archery champion
ship 2019 IFAA – 2. vieta, Braslas 
kauss 2019 – 3. vieta.

Dāvids Rublis - Baltic in
door archery championship 2019 
IFAA – 1. vieta, Braslas kauss 
2019 – 1. vieta.

Jūlija Gaspersone – Baltic in
door archery championship 2019 
IFAA – 2. vieta, 3D Lietuvas Lok-
mednieku čempionāts (Dubin-
gai, Lietuva) – 2. vieta, 3D 100 
zvēru maratons (Jolumae, Igau-
nija) – 2. vieta.

Kristīne Vallija Ruble – Bal
tic indoor archery championship 
2019 IFAA – 1. vieta, Braslas 
kauss 2019 – 1. vieta.

Loreta Lapsiņa – Baltic in
door archery championship 2019 
IFAA – 2. vieta, Braslas kauss 
2019 – 2. vieta.

Haralds Mednis – Baltic in
door archery championship 2019 
IFAA – 1.vieta, Braslas kauss 
2019 – 2. vieta.

Turpinājums 3. lpp.

Par 2019. gada sasniegumiem sportā 
godināti Pārgaujas novada sporta laureāti

Pārgaujas novada Sporta laureāti 2019. Foto: Iluta Beķere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašval-
dība 4. reizi izsludina Grantu 
konkursu komercdarbības uz-
sākšanai vai attīstībai Pārgau-
jas novadā. Konkursa mērķis ir 
motivēt biznesa veidošanu vai 
attīstību, atbalstot gan jaunu ko-
mersantu vai saimnieciskās dar-
bības veicēju rašanos, gan esošo 
attīstību Pārgaujas novadā. 

Grantu konkursa uzvarētāji 
iegūs tiesības noslēgt līgumu ar 
Pašvaldību par finansējuma pie-
šķiršanu esošās uzņēmējdarbī-
bas attīstībai vai jaunas komerc-
darbības uzsākšanai.

Pieteikumi jāiesniedz laikā 
no 2020. gada 24. februāra līdz 
20. martam plkst. 16.00 Pašval-
dības Klientu apkalpošanas cen-
trā (“Iktes”, Stalbe, Stalbes pa-
gasts), kā arī elektroniski, sūtot 
pieteikumus uz e-pastu grants@
pargaujasnovads.lv .

Ņemot vērā iepriekšējos ga-
dos izrādīto interesi par kon-
kursu un arvien augošo pie-
teikumu skaitu, tika nolemts 
palielināt konkursa finansē-
jumu. Šogad kopējais Grantu 
konkursam piešķiramais finan-
sējums ir EUR 8000 (astoņi 
tūkstoši eiro). Vienam grantu 
konkursa uzvarētājam atbalsta 

summa nepārsniedz EUR 4000 
(četri tūkstoši eiro).

Pirmo reizi šādu konkursu 
Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludināja 2017. gada nogalē, 
2018. un 2019. gadā konkurss 
tika organizēts pavasarī. Trīs 
gadu laikā saņemti 14 konkursa 
pieteikumi, no kuriem atbals-
tīti – 9. Tas nozīmē, ka, pateico-
ties konkursam, 3 gadu laikā ir 
atbalstītas 9 uzņēmēju idejas, 
kas bagātinājušas Pārgaujas no-
vadu ar jauniem uzņēmumiem, 
kā arī jau esošo attīstības veici-
nāšanu. 

Konkursa uzdevums ir veici-
nāt novada ekonomisko attīstību 
un komercdarbības veidošanu, 
tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek 
aicināti izmantot šo iespēju – 
pretendēt uz pašvaldības atbal-
stu savu biznesa ideju realizēša-
nai un attīstīšanai.

Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Pārgaujas novada mā-
jaslapā www.pargaujasnovads.lv

Tiks organizētas arī apmā-
cības par pieteikuma aizpildī-
šanas metodiku, biznesa plāna 
izstrādi un attīstības projektu 
pamatiem. Apmācības notiks 
Lielstraupes pilī 2020. gada 
4. martā plkst. 14.00. 

Vairāk informācijas: 
Eva Meijere, Attīstības plānoša-
nas nodaļas vadī tāja, 
e-pasts: eva.meijere@pargaujas-
novads.lv, tālr. 27324346.

Pārgaujas novada 
pašvaldība 
izsludina Grantu 
konkursu

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīts 
21 jautājums.

Deputāti noklausījās paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
H. Venta sniegto pārskatu par 
23.01.2020. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• palielināt sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ungur-
muiža” pamatkapitālu;

• izstrādāt un iesniegt pro-
jektu “Zivju resursu atjaunošana 
Pārgaujas novada Sārumezerā” 
atbalsta saņemšanai zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem;

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmi  
savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem 2020. gadam;

• nodot medību tiesības 
biedrībai Medību klubs “Ķeņģi” 
pašvaldības valdījumā esošajās 
zemes vienībās “Ķeņģi”;

• atļaut sadalīt  Pārgaujas 
novada Straupes pagasta nekus-
tamo īpašumu, izveidot jaunu 
nekustamo īpašumu, piešķīra 
nosaukumu un noteica zemes 
lietošanas mērķi;  

• apstiprināt detālplānoju-
 mu “Baukalnciems”, Plācis, 

Strau   pes pagasts, Pārgaujas no-
vads; 

• apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektus Pārgaujas novada 
Straupes un Stalbes pagastu ne-
kustamajiem īpašumiem;

• atļaut apvienot Pārgaujas 
novada Raiskuma pagasta ne-
kustamā īpašuma zemes vienī-
bas un noteica lietošanas mērķi;  

• piešķirt adresi Pārgaujas 
novada Stalbes pagasta nekus-
tamā īpašuma  zemes vienībai 
un ar to funkcionāli saistītajai 
būvei; 

• atļaut sadalīt Pārgaujas 
novada Straupes pagasta nekus-
tamo īpašumu, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu, piešķīra 
tam nosaukumu un noteica ze-
mes lietošanas mērķi; 

• apstiprināt “Grantu kon-
kursa komercdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai Pārgaujas no-
vadā 2020” nolikumu; 

• apstiprināt “Pārgaujas no-
vada pašvaldības projektu kon-
kursa 2020” nolikumu; 

• slēgt sadarbības līgumu 
par starptautiskā projekta 
“Maršruti pāri robežām Latvijā 
un Somijā” īstenošanu ar Alojas, 
Kocēnu, Krimuldas, Limbažu no-
vadu pašvaldībām un Vidzemes 
Lauku partnerību “Brasla”;

• slēgt zemes nomas līgumu 
par  nekustamo īpašumu Stalbes 
pagastā, Pārgaujas novadā; 

• apstiprināt grozīju-
mus Pār gaujas novada domes 
2019. gada 20. jūnija lēmumā 

Nr. 87 “Par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu Pārgau-
jas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam “Au-
ciema ganības”” (protokols Nr. 7, 
4. §) 

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada pašvaldības Kancelejas no-
daļas nolikumu;  

• apstiprināt automašīnas 
Mercedes-Benz Sprinter 308 iz-
soles rezultātus;

• apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Estrāde”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā, izso-
les rezultātus;

• izstrādāt, iesniegt un 
īstenot projektu “Auciema 
pirmsskolas izglītības iestādes  
teritorijas labiekārtošana un ap-
gaismojuma atjaunošana” bied-
rības “Cēsu rajona lauku partne-
rība” projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpa-
sākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. 

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

Nākamā domes sēde notiks 
19. martā, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 12. martā.

PĀRGAUJAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 20. FEBRUĀRA
DOMES SĒDES APSKATS

Ar Pārgaujas novada domes 20.02.2020. sēdes lēmumu “Par detālplānojuma „Baukalnciems”, 
Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 7. §) ir apstiprināts 
nekustamā īpašuma “Baukalnciems”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4282 005 0104, detālplānojums. Ar to var iepazīties Pārgaujas novada pašval-
dības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā “Attīstības Plānošana/Detālplānojumi”, ģeoportālā 
www.geolatvija.lv vai Pārgaujas novada administratīvajā ēkā „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā. Aicinām esošos un topošos 

uzņēmējus uz kopīgu pasākumu

4. martā plkst.14.00 
Lielstraupes pilī

Programmā: 
• noderīgi padomi Grantu konkursa 

pieteikuma aizpildīšanai;
• pieredzes stāsti no ekspertiem un  

Grantu konkursa 2019 finansējuma 
saņēmējiem;

• ieskats Lielstraupes pilī.

Pieteikšanās, 
zvanot pa tālr. 26368154 vai 27324346

Dalība bez maksas

Uzņēmēju pēcpusdiena pilī

mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:grants@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.geolatvija.lv
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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Kā ierasts, Pārgaujas novada 
pašvaldība, atbalstot vietējos 
uzņēmējus, arī šogad plāno pie-
dalīties Vidzemes uzņēmēju un 
amatnieku izstādē „Uzņēmēju 
dienas Vidzemē 2020”, kas nori-
sināsies 22. un 23. maijā Valmie-
ras kultūras centrā un laukumā 
pie Hanzas sienas Valmierā. Paš-
valdība izstādē piedalīsies ar ko-
pējo novada stendu iekštelpās, 
kurā izstādes apmeklētājiem tiks 
eksponētas un parādītas mak-
simāli daudz uzņēmējdarbības 
nozares un uzņēmumi, kuri ak-
tīvi darbojas mūsu novadā un ir 
mūsu lepnums. Tāpat pašvaldība 

plāno izstādē atbalstīt ikvienu 
amatnieku, mājražotāju, radošo 
uzņēmēju, kurš pats plāno pie-
dalīties Amatnieku tirdziņā ko-
pējā Pārgaujas novada tirgoša-
nās zonā, sedzot visas izmaksas 
par tirgošanās platībām.

“Uzņēmēju dienas Vidzemē” 
ir lielākais uzņēmēju pasākums 
Vidzemē, kas tradicionāli notiks 
jau 23. reizi ar plašu un intere-
santu programmu – norisināsies 
lielākā daudznozaru izstāde Vi-
dzemē, amatnieku gadatirgus, 
biznesa forums, semināri, meis-
tarklases  un citas aktivitātes.

Aicinām novada uzņēmējus 
līdz 13. martam pieteikt savu 
uzņēmumu eksponēšanai Pār-
gaujas novada stendā, kā arī 
pieteikties dalībai amatnieku 

Aicinām piedalīties 
lielākajā Vidzemes 
uzņēmēju izstādē! 

tirdziņā, sazinoties ar Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītaju Evu 
Meijeri (tālr. 27324346, e-pasts 
eva.meijere@pargaujasnovads.
lv).

Pašvaldība nodrošinās pār-
stāvjus, kuri parūpēsies par iek-
šējo ekspozīciju, tādēļ lūgums 
uzņēmējiem, kuri vēlas parādīt 
savu uzņēmumu kopējā novada 
stendā, līdz 30. aprīlim iesniegt 
pašvaldībā uzņēmumu raksturo-
jošus reprezentācijas materiālus 
(produkciju, video, bukletus, 
brošūras, vizītkartes, aprakstus 
u.c.). 

Izmantojiet iespēju veicināt 
savu uzņēmumu atpazīstamību 
Vidzemē un plašākā mērogā! 

Turpinājums no 1. lpp.

Muntis Mednis - 3D Lietuvas 
Lokmednieku čempionāts (Du-
bingai, Lietuva) – 3. vieta.

Ketija Neringa-Martinso -
 ne – Braslas kauss 2019 – 3. vie  ta

Kristīne Šilkina – trenere.

ORIENTĒŠANĀS
Kristīne Brunere – Lat-

vijas čempionāts garajā dis-
tancē – 3. vieta, Latvijas čem-
pionāts orientēšanās maratonā 
– 3. vieta, Latvijas kausa kopvēr-
tējumā – 3. vieta, Latvijas stafešu 
kausa kopvērtējumā – 2. vieta. 
Piedaloties LR jaunatnes izla-
ses sastāvā – Pasaules skolēnu 
čempionāta vidējā distance – 
2. vieta. Starts Baltijas čempio-
nātā un starts Eiropas jauniešu 
čempionātā.

Kristapas Bruneris – Latvi-
jas čempionāts vidējā distancē – 
3. vieta, Latvijas čempionāts 
orientēšanās maratonā – 2. vieta, 
Latvijas kausa kopvērtējumā – 
2. vieta. LR valsts jaunatnes 
sastāvā, starts Baltijas junioru 
kausa sacensībās.

Dina Palsa – Latvijas čem-
pionāts orientēšanās mara-
tonā – 3. vieta, Starptautiskās 
orientēšanās trīsdienu sacen-
sībās “Kāpa” – 1. vieta, Latvijas 
kausa kopvērtējumā – 4. vieta, 

Latvijas stafešu kausa kopvērtē-
jumā – 2. vieta. Valsts jaunatnes 
izlases sastāvā – starts Baltijas 
junioru kausa sacensībās.

Matīss Timermanis – Lat-
vijas čempionāts orientēšanās 
stafetē – 1. vieta, Latvijas kausa 
kopvērtējumā – 6. vieta. Valsts 
jaunatnes izlases sastāvā – starts 
Baltijas junioru kausa sacen-
sībās, starts Pasaules skolēnu 
čempionātā.

Renārs Šķesteris – Latvijas 
čempionāts orientēšanās sta-
fetē – 1. vieta, Valsts jaunatnes 
izlases sastāvā – starts Pasaules 
skolēnu čempionātā.

Sabīne Strazdiņa – Latvijas 
čempionāts vidējā distancē – 
2. vieta, Latvijas stafešu kausa 
kopvērtējumā – 1. vieta, Latvijas 
kausa kopvērtējumā – 6. vieta.

Edijs Dzalbs – Latvijas čem-
pionāts garā distancē – 3. vieta.

Renārs Ruža – Starptau-
tiskās orientēšanās trīsdienu 
sacensībās “Kāpa” kopvērtē-
jumā – 3. vieta, citās Latvijas 
kausa sacensībās divas 1. vietas, 
divas 2. vietas, viena 3. vieta.

Rūta Dāboliņa – Latvijas 
stafešu kausa kopvērtējumā – 
1. vieta

Lote Lamberte – Latvijas 
stafešu kausa kopvērtējumā – 
1. vieta, Latvijas čempionāts 
stafetē – 3. vieta S18 grupā no 

4 komandām.
Aija Alksne – trenere.

ŠAUŠANĀ 
Lauma Zīle – par Latvijas 

čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā individuāli iegūto 
pirmo un divām otrajām vietām; 
komandu cīņā – trīs pirmajām, 
vienu otro un trešo vietu. 

Jānis Zandbergs – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individuāli 
iegūtajām vienpadsmit pirma-
jām vietām, desmit otrajām un 
piecām trešajām vietām. 

Ojārs Dālders – par čem-
pionātos un Latvijas kausa iz-
cīņā šaušanā individuāli iegūto 
pirmo, četrām otrajām un vienu 
trešo vietu; komandu cīņā – čet-
rām otrajām un divām trešajām 
vietām. 

Agnese Kārkliņa – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individuāli 
iegūto pirmo un trešo vietu; ko-
mandu cīņā – četrām otrajām un 
vienu trešo vietu.  

Marina Rjabkova – par 
Latvijas čempionātā šaušanā 
35 metros individuāli iegūto 
otro vietu un komandu cīņā – 
trešo vietu.

Mārtiņš Gaņģis – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individu-

āli iegūtajām desmit pirmajām, 
vienpadsmit otrajām un devi-
ņām trešajām vietām; komandu 
cīņā – trīs pirmajām un divām 
otrajām vietām. 

Edgars Zeidmanis – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individu-
āli iegūtajām divām pirmajām 
un četrām trešajām vietām; ko-
mandu cīņā – trīs pirmajām, trīs 
otrajām un vienu trešo vietu.   

Raivis Bērziņš – par Latvijas 
čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā individuāli iegūto 
otro un trešo vietu. Komandu 
cīņā – pirmo un četrām otrajām 
vietām. 

Artis Kaspars – par Latvijas 
čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā individuāli iegūto 
trešo vietu, komandu cīņā – trīs 
otrajām un vienu trešo vietu. 

Aigars Legzdiņš – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā komandu 
cīņā iegūto otro vietu un divām 
trešajām vietām. 

Vilnis Jaunzems – par Latvi-
jas kausa izcīņas posmā šaušanā 
komandu cīņā iegūto trešo vietu. 

Tomass Jaunzems – par Lat-
vijas kausa izcīņā šaušanā ko-
mandu cīņā iegūto trešo vietu.

Mareks Bašens – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individuāli 

iegūto pirmo un otro vietu; ko-
mandu cīņā – divām pirmajām, 
divām otrajām un vienu trešo 
vietu. 

Matīss Baltalksnis – par Lat-
vijas čempionātos un Latvijas 
kausa izcīņā šaušanā individuāli 
iegūtajām divām pirmajām un 
četrām otrajām vietām.   

Pēteris Lauris Vējš - par 
1. vietu Latvijas kausa izcīņā 
kopvērtējumā un 2. vietu Lat-
vijas čempionātā apaļā stenda 
šaušanā. 

Jānis Gaņģis – Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā individuāli iegū-
tajām piecām pirmajām, trīs ot-
rajām un vienu trešo vietu. 

Par 3. vietu BOCCIA čem-
pionātā 4. grupā, apbalvojumi 
piešķirti A. Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas skolēniem:

Mairim Sietinsonam,
Samantai Upeniecei,
Armandam Zembergam,
Rodrigo Brūderam,
Kristapam Zvaigznem,
Kristam Ķuzim,
Elvim Jānim Spuļģim,
Lāsmai Patrīcijai Rasmanei,
Edgaram Jurkevičam,
Artim Priedītim,
Samantai Spuļģei
un pedagoģēm
Gitai Timaškovai un
Dacei Eihenbaumai.

Par 2019. gada sasniegumiem sportā godināti 
Pārgaujas novada sporta laureāti

Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Pagājušā gada nogalē sa-
ņemts Lauku atbalsta dienesta 
lēmums par Eiropas Lauksai-
miecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējuma piešķir-
šanu Straupes pamatskolas sta-
diona skrejceļa pārbūvei. Tā kā 
laikapstākļi šajā ziemā ir būv-
niecības darbiem labvēlīgi, bū-
vuzņēmējs SIA “Warss+”, ar kuru 
līgums noslēgts pagājušajā gadā, 
sola darbus uzsākt februāra bei-
gās. 

Sporta laukums būvēts 
20.gadsimta 60.gados un to mā-
cību stundu laikā joprojām iz-
manto Straupes pamatskolas un 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi, bet vakaros jaunieši 
un seniori aktīvai atpūtai vai tre-
niņiem. Tā kā laukuma segums 
savu laiku ir nokalpojis, ar pro-

jekta finansējumu un pašvaldī-
bas līdzfinansējumu paredzēts 
izbūvēt skrejceļu un tāllēkšanas 
sektoru ar tenisīta segumu, kā 
arī sakārtot ūdens atvades sis-
tēmu, lai ūdens nekrātos lau-
kumā, bet tiktu novadīts nogāzē. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
39427.16 EUR (bez PVN). ELFLA 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
“Atbalsts LEADER vietējai attīs-
tībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstības stratēģija)” apakšpa-
sākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” lī-
dzfinansētajam projektam Nr.19-
09-AL20-A019.2202-000009 
“Straupes pamatskolas stadiona 
skrejceļa pārbūve” piesaistī-
tais publiskais finansējums ir 
18 000.00 EUR, pārējos izdevu-
mus sedz Pārgaujas novada paš-
valdība.

Tiks pārbūvēts 
Straupes 
pamatskolas 
stadiona skrejceļš

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

12. februārī visā Latvijā norisinājās 
Ēnu diena. Diena, kad skolēniem ir iespēja 
izvēlēties sev interesējošu profesijas pār-
stāvi un pavadīt ar viņu kopā vienu dienu, 
redzot profesijas pārstāvja ikdienu, darba 
pienākumus un specifiku. Arī šogad Pār-

gaujas novada pašvaldības speciālisti aici-
nāja un uzņēma pie sevis skolēnus, parā-
dot viņiem sava amata ikdienu un atklājot 
darba specifiku.

Ēnotāji pie Pārgaujas novada speciā-
listiem ieradās gan no novada teritorijā 
esošajām izglītības iestādēm – Stalbes pa-
matskolas, Straupes pamatskolas, A. Bie-
ziņa Raiskuma pamatskolas, kā arī no citu 
pašvaldību teritorijā esošajām izglītības 
iestādēm – Cēsu 2. pamatskolas, Sigul-

Skolēni ēnu dienā iepazīst 
pašvaldības speciālistu darbu

das pilsētas vidusskolas, Mālpils novada 
vidusskolas, kā arī no Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas. Ēnotāji bija izvēlējušies ēnot 
juristi, tūrisma organizatori, bibliotekā-
res Raiskuma un Straupes bibliotēkās, 
datortīklu un datorsistēmu administra-
toru, vides aizsardzības inspektoru, paš-
valdības policijas priekšnieku, projektu 
vadītāju, sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciālisti un kultūras pasākumu 
vadītāju. 

Ēnas pavadīja kopīgu dienu ar paš-
valdības speciālistiem, ne tikai esot klāt, 
kamēr pašvaldības darbinieki veica savus 
pienākumus, bet arī gūstot atbildes uz 
jautājumiem, kas ēnotājiem bija svarīgi 
tieši par konkrēto profesiju. Skolēni sa-
viem ēnu devējiem bija arī palīgi, iesais-
toties dažādu uzdevumu veikšanā, piemē-
ram, tūrisma ideju ģenerēšanā, kultūras 
pasākumu plānošanā un sagatavošanās 
procesā, veica teritorijas un ūdenstilpņu 
apsekošanu un palīdzēja citos speciālistu 
pienākumos.

Ēnu dienas noslēgumā pašvaldības 
speciālisti un viņu ēnas tikās kopīgā noslē-
guma pasākumā Lielstraupes pilī, kur 
kopīgā diskusijās ēnotāji atzina, ka Ēnu 

diena ir ļoti laba iespēja skolēniem iepa-
zīt profesiju arī no tās puses, kuru parasti 
neredz, kā arī palīdz nākotnes profesijas 
izvēlē. Savukārt speciālisti, kuri pavadīja 
dienu kopā ar skolēniem, pauda viedokli, 
ka tas ir bijis izaicinājums arī viņiem, jo 
darba diena tika plānota un pavadīta citā-
dāk – tā, lai ir interesanti un skolēni gūtu 
pareizu priekšstatu par profesiju.

Ēnu diena ir pasaulē pazīstama un at-
zīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma 1.–12. klašu skolēniem. Ēnu 
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus 
sekmīgi iekļauj izglītības procesā karje-
ras jautājumus, rosinot jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sa-
darbību starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrā-
ciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldība saka pal-
dies tiem skolēniem, kas izvēlējās ēnot 
pašvaldības speciālistus, kā arī cer uz sko-
lēnu aktivitāti arī turpmāk.

Lauku atbalsta dienests (LAD) in-
formē, ka līdz 01.04.2020. ir iespējams 
iesniegt lauku bloku un ainavas elementu 
precizēšanas pieprasījumus, izmantojot 
LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu 
(https://eps.lad.gov.lv/login)

Detalizētu informāciju par lauku bloku 
precizēšanu skatīt šeit.

Pārliecinieties LAD ģeogrāfiskajā in-
formācijas sistēmā http://karte.lad.gov.
lv/, vai visas platības, ko plānojat pieteikt 
2020.gadā platību maksājumiem, ir ie-
kļautas lauku blokos. Ja platība nav lauku 
blokā, iesniedziet lauku bloku precizēša-

nas pieprasījumu.
Precizēšanas pieprasījuma iesnieg-

šana nav pieteikšanās uz atbalstu. Lai 
pieteiktos platību maksājumiem, jums ir 
jāiesniedz Vienotais iesniegums 2020. ga-
dam!

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.
gov.lv un zvanīt 67095000 vai interesēties 
pie lauku attīstības konsultantes Pārgau-
jas novadā Daigas Stikutes, e-pasts: daiga.
stikute@pargaujasnovads.lv, daiga.sti-
kute@llkc.lv, tālr.: 28018786.

LAD uzsāk lauku 
bloku/ainavas 
elementu precizēšanu 
2020. gada sezonai

Foto: Iluta Beķere Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere

Foto: Eva Meijere

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-precizejumus-996
http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
https://mail.inbox.lv/compose?to=eps@lad.gov.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=eps@lad.gov.lv
mailto:daiga.stikute@pargaujasnovads.lv
mailto:daiga.stikute@pargaujasnovads.lv
mailto:�daiga.stikute@llkc.lv
mailto:�daiga.stikute@llkc.lv
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Klasif. kods
Rādītāji

Plāns 
2020Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 451065

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas 422324

01.100.001    Izpildvaranovada pārvalde  144977

01.100.106   KAC  klientu apkalpošanas 
centrs 22618

01.100.003    Izpildvara  deputāti, komitejas 65041

01.100.006    Izpildvara  finanšu nodaļa 126030

01.100.002    Izpildvara  Juridiskā nodaļa 61339

01.100.004 Vēlēšanu funkciju izpilde 2319

01.601.005 Dzimtsaraksti 16741

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 12000

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 94434

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”

Apstiprināti ar Pārgaujas novada domes lēmumu 
(protokols Nr. 1., 2. §) 23.01.2020.

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

1. Apstiprināt pašvaldības 2020. gada budžeta ieņē-
mumus sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 5 485 951 EUR 
apmēra, saskaņa ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt pašvaldības 2020. gada budžeta iz-
devumus sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struk-
tūrvienībām 6 230 063 EUR apmērā, t.sk. aizņēmumu 
atmaksu Valsts kasei 958 695  EUR apmērā; saskaņa ar 
pielikumu Nr. 1.

3. Apstiprināt pašvaldības 2020. gada budžeta nau-

Klasif.    
kods Rādītāji

Budžeta 
plāns 
2020

 Tiešie nodokļi (t.sk.): 2375198

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2132061

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 35618

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 2096443

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 243137

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par zemi  210023

  4.1.1.1.  Tekošā gada 195023

  4.1.1.2.         Iepriekšējo gadu parādi 15000

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par ēkām  17734

  4.1.2.1. Tekošā gada 15734

  4.1.2.2.          Iepriekšējo gadu parādi 2000

4.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis 
par mājokļiem 15380

4.1.3.1. Tekošā gada 14380

 Iepriekšējo gadu parādi 1000

  Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 2050

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas 1650

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitītas 
pašvaldības budžetā 500

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības  

 9.4.5.0.           VN no dzimtsarakstu 
darbības 500

Pielikums Nr. 1  saistošajiem noteikumiem Nr. 1.  

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadam

03.200.008   Ugunsdrošība 24845

03.300.009   Bāriņtiesa 37698

03.400.059   Policija 31891

04.000.000 Ekonomiskā darbība 98034

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības 
pasākumiem 8730

04.230.123 Pagaidu sabiedriskie darbi 4089

04.240.151 Zivsaimniecība un dabas 
resursu saglabāšana 20608

04.510.055  Autotransports 26918

04.510056. TŪRISMS 32539

04.510.092 GNP 5150

05.200.000  Vides aizsardzība 63850

05.200.012  Vides aizsardzība - Notekūdeņi 
Straupe 24410

05.200.013  Vides aizsardzība - Notekūdeņi 
Stalbe 8798

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  1150

9.5.1.1.
Pašvaldības nodeva par doku-
mentu un apliecinātu kopiju 
saņemšanu

50

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās 500

9.5.1.7. Pašvaldības nodeva par reklāmas 
izvietošanu 500

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 100

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  400

10.1.4.2.    Pašvaldības policijas sods 100

10.1.4.3.
   Pašvaldības administratīvais 
sods 300

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi  0

   Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 2933203

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 2829483

 Pārējās dotācijas - brīvpus dienas 7000

 Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai  

 Straupe 131728

 Stalbe 179536

 Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskola 680776

 Pārējās mērķdotācijas 
pašvaldībām 27600

 LAD  FINANSĒJUMS PROJEKTIEM 626000

 Pārējie pašvaldību budžetā 
saņemtie maksājumi  no PFIF 976578

 Speciālā dotācija AUTOCEĻIEM 200265

das  līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1 545 731 EUR 
apmērā.

4. Apstiprināt pašvaldības 2020. gada budžeta nesa-
dalīto naudas līdzekļu atlikumu 801 619 EUR apmērā.

5. Apstiprināt pašvaldības saņemto Valsts kases aiz-
devumu saistību  pamatsummas apmēru uz gada sākumu 
3 179 074 EUR apmērā. Finanšu nodaļai, saskaņā ar no-
slēgtajiem aizņēmumu līgumiem, 2020 gadā nodrošināt  
pašvaldības aizņēmumu pamatsummu atmaksu un pro-
centu samaksu  noteiktajos termiņos un apmēros, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 2.

6. Apstiprināt paskaidrojumu rakstu par Pārgaujas 
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi 

saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai prog-
rammai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos bu-
džeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

8. Atbildīgajiem par budžeta izpildi, saskaņojot ar Iz-
pilddirektori un  Finanšu nodaļas vadītāju, atļauts veikt 
plāna grozījumus izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 
kodu griezumā, nepārsniedzot piešķirto finansējumu  
konkrētās struktūras budžeta ietvaros un nemainot izde-
vumu sasniedzamo mērķi.

9. Budžeta izpildītāji organizējot iestādes, nodaļas un 
struktūrvienības funkciju izpildi, ir atbildīgi par iepir-
kuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam „Pub-
lisko iepirkumu likums”.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti 103720

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā 
no citām pašvaldībām

 Ungurmuižas projekts 53720

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai 50000

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 175500

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpo-
jumiem 175500

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 37000

21.3.8.1. Telpu noma 20000

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 7000

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un 
īri 10000

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  mak-
sas pakalpojumiem 138500

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 2500

21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu komunālās 
saimniecības pakalpojumiem 130000

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakal-
pojumiem 6000

21.4.0.0. Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM 0

  I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 5485951

 Vispārējie ieņēmumi 2552748

 Transferti 2933203

 Aizņēmumi 0

 KOPĀ 5485951

Budžeta ieņēmumu plāns 2020. gadam  

05.200.077  Vides aizsardzība - Notekūdeņi 
Rozula 4036

05.200.014  Vides aizsardzība - Notekūdeņi 
Raiskums 26606

06.000.000 Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 1367157

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  178698

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana  
Straupe 58721

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana  
Stalbe 28413

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana  
Raiskums 24616

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana  
Rozula 15553

06.100.124   Mājokļu un ēku uzturēšana  
NĪ Straupes pils 51395

Turpinājums 6. lpp.
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 Ceļu uzturēšana 242577

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 83917

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 63387

06.100.003
Ceļu uzturēšana Raiskums 
(101.95 km) 95273

06.200.000 Teritorijas attīstība 537237

06.200.016   Teritoriālā plānošana 178741

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana 
Straupe 28653

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana 
Stalbe 40688

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana  
Raiskums 39155

06.200.201 Dabas resursa nodokļa izlietojums 250000

06.300.000 Ūdensapgāde 44035

06.300.020   Ūdensapgāde - Straupe 10805

06.300.021   Ūdensapgāde - Stalbe 9900

06.300.076   Ūdensapgāde - Rozula 5625

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 17705

06.600.023

Teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošana 
komunālās  saimniecības 
vadība

139692

06.601.000 Kapu saimniecība 72874

06.601.024   Kapu saimniecība  Straupe 16954

06.601.025   Kapu saimniecība  Stalbe 4433

06.601.026   Kapu saimniecība  Raiskums 51487

06.603.000 Apkure 152044

06.603.027   Apkure  Straupe 15510

06.603.028   Apkure  Stalbe 113039

06.603.029   Apkure  Raiskums 23495

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 540807

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 172446

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi  
Straupe 41725

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi  
Stalbe 25846

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi  
Raiskums 4875

08.100.062   Sporta funkciju deleģēšana 100000

08.210.000   Bibliotēkas 48686

08.210.034   Bibliotēka  Straupe 16741

08.210.035   Bibliotēka  Stalbe 15695

08.210.036   Bibliotēka  Raiskums 16250

08.203.037 Ungurmuiža 34700

08.231.000   Kultūra 198036

08.231.038     Kultūra  Straupe 52348

08.231.039     Kultūra  StalbeRozula 96081

08.231.040    Kultūra  Raiskums 49607

08.228.067
Citur neklasificētie kultūras 
pasākumi-sabiedriskās 
attiecības

44195

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 42744

08.629.041   Pašdarbības kolektīvi  
Straupe 28184

08.629.042   Pašdarbības kolektīvi  Stalbe 7335

08.629.043   Pašdarbības kolektīvi  Raiskums 7225

09.000.000 Izglītība 2320552

09.210.000   Vispārējā izglītība-
Pamatizglītība 2034842

09.210.047      Pamatskola  Straupes 528931

09.210.000 Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskola 681684

09.211.049 Pamatskola Stalbe 824227

 Kompetenču attistība, 
“Skolas soma”, Erasmus 35710

09.600.075   Pārējā citur neklasif.izglī-
tības pak. - skoln.braukš biļ. 20000

09.820.000   Pārējā citur neklasif. izglī tī-
bas pak. - savst. nor. par izgl. 230000

10.000.000 Sociālā  aizsardzība 335469

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā 
sociālā  aizsardzība 335469

10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  
aizsardzība -sociālais dienests 143119

10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās aiz-
sardzības pasākumi – pabalsti 107000

10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās aizsar-
dzības pasākumi –pansionāti 50000

10.930.095 Pārējie soc.pab. – asistenta 
pakalpojumi 30350

10.930.0612 SD -Vidzeme iekļauj 5000

 Kopā pēc funkcionālajām 
kategorijām 5271368

 Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām  

1000 Atlīdzība 2592694

1100 Atalgojums 2059649

1200 Darba dev.soc.iemaksas 533045

2000 Preces un pakalpojumi 1589927

2100 Komandējumu izdevumi 38554

2200 Pakalpojumi 1029094

2300 Preces 503672

2500 Nodokļu maksājumi 18607

4000 Procentu izdevumi 2000

3000 Maksājumi biedrībām un 
nodibinājumiem 124650

5000 Pamatkapitāla palielināšana 460314

5100 Nemateriālie ieguldījumi 30000

5200 Pamatlīdzekļi 430314

6000 Sociāla palīdzība 190969

7000 Pašvaldību uzturēšanas 
transferti 310814

 Kopā Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām 5271368

 FINANSĒŠANA  

 Aizņēmuma atmaksa 694860

  263835

 Izdevumi kopā 6230063

 Ieņēmumi kopā 5485951

 Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā 1545731

 Naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās 801619

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”
Pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadam
Turpinājums no 5. lpp.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, 
kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo 
vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa at-
tīstībai. Budžets atspoguļo pašvaldības prioritātes  skait-
liskā izteiksmē. Pašvaldība 2020. gada budžetā ir ņēmusi 
vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos 
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabied-
rībai svarīgās jomās.

Novada ekonomiskā  un sociālā situācija
Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, 

robežojoties ar Amatas,  Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, 
Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās teri-
torijas platība ir 485,3 km2. Pārgaujas novads teritoriāli 
ir 52 lielākais novads Latvijā. Pārgaujas novads ietilpst 
Vidzemes plānošanas reģionā. Novadā administratīvais 
centrs ir ciemats Stalbe. Novadu vieno 3 teritoriālās vie-
nības – Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes 
pagasts.

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita sta-
bilizēšana, ko pašvaldība cenšas panākt attīstot bērnu un 
jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti 
un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodro-
šinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība 
un jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana no-
vadā.

Pārgaujas novada un tā pagasta teritorijas un 
iedzīvotāju skaits. 

Te
ri

to
ri

āl
ā 

vi
en

īb
a

Te
ri

to
ri

ja
, k

m
2

Ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ts
, 

20
20

.g
ad

a 
sā

ku
m

ā,
 

CS
P 

da
ti

Ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ts
, 

20
18

.g
ad

a 
sā

ku
m

ā,
 

CS
P 

da
ti

Ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ts
 u

z 
01

.0
1.

20
20

 P
M

LP
 d

at
i

Ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ts
 

20
18

.g
ad

a 
sā

ku
m

ā,
 

PM
LP

 d
at

i

Pārgaujas 
novads, kopā 486,2 3623 3666 3900 3946

Stalbes pagasts 159,84 1010 1032 1113 1116
Straupes 
pagasts 151,91 1252 1251 1325 1324

Raiskuma 
pagasts 174,45 1361 1383 1462 1506

Novada teritorijā pēc CSP datiem dzīvo 3623 iedzīvo-
tāji, bet pēc PMLP datiem 3900 iedzīvotāji. Pastāv datu 
atšķirības starp CSP un PMLP datiem, kur PMLP dati 
atspoguļo tikai deklarēto, ne faktisko, iedzīvotāju skaitu 
pašvaldības teritorijā, kamēr CSP dati ir koriģēti dati, 
balstoties uz dažādiem statistikas pārskatiem. 

Joprojām saglabājas negatīvs saldo rēķinot dzimstību 
pret mirstību. 2019. gadā novadā reģistrēti 38 jaundzi-
mušie un reģistrēti 44 mirušie. 

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada budžetu
Dzimstības veicināšanai būtu nepieciešams papildus 

apsvērt sociālo atbalstu jaunajām ģimenēm un turpināt 
nodrošināt pieejamību kvalitatīvai izglītībai un papildiz-
glītības aktivitātēm brīvajā laikā.

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos valstī ir 
uzlabojumi darba tirgū – turpina sarukt bezdarba līme-
nis un palielinās nodarbinātības līmenis. Aplūkojot da-
tus par bezdarbu Pārgaujas novadā 2019. gada beigās, ir 
novērojams tas, ka kopējais bezdarba līmenis novadā ir 
zems jeb 3,4% jeb 76 iedzīvotāji, tas ir vidēji par 2,5 % 
mazāks nekā Vidzemes reģionā. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu bezdarbs samazinājies un 25 iedzīvotāji ir veik-
smīgi atraduši darbu.

Vecuma grupu dalījumā ir novērojams tas, ka 20 līdz 
39 vecuma grupā, reģistrēti bezdarbnieki ir 36 iedzīvo-
tāji, bet vecuma grupā 40 līdz 60+ bezdarbnieku skaits 
ir 40 iedzīvotāji, kas atbilst kopējām Latvijas tendencēm, 
kur iedzīvotāji pirmspensijas vecuma sastopas ar grū-
tībām atrast darbu. Aplūkojot bezdarba rādītāju iedzī-
votāju dzimumu griezumā ir redzams, ka no 76 kopējā 
bezdarbniekiem 38 ir vīrieši un 38 ir sievietes. Ilgstošo 
bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba ir 
jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir 8 iedzīvotāji. 
Šāds rezultāts ir vērtējams pozitīvi, tāpēc bezdarba rā-
dītāji viennozīmīgi liecina par pozitīvām tendencēm no-
vadā. 

Turpinājums 7. lpp.
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Turpinājums no  6. lpp.

Darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors paš-
valdības kopējā budžeta bāzes palielinājuma faktors, jo 
lielāko ienākumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu no-
dokļa (IIN) ieņēmumi.  Saskaņā ar Finanšu ministrijas 
prognozēm turpmākajos gados valstī kritīsies bezdarba 
līmenis, taču būtisks nodarbināto skaita pieaugums ne-
tiek prognozēts, līdz ar to IIN bāzes palielināšanos turp-
mākajos gados galvenokārt noteiks  tikai algu pieauguma 
dinamika.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides  veido-
šana ir viens  no pašvaldības attīstības  uzdevumiem, jo 
attīstot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociāl-
ekonomisko vidi novadā un palielināt budžeta ienāku-
mus. Pārgaujas novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu 
skaits 2019. gadā bija 353 uzņēmumi. 

Nākotnes perspektīvā esošās tendences apliecina, 
ka dominēs mazi uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 
9 - lauksaimniecības, tūrisma un viesmīlības nozarēs. 
Šādas tendences izriet no esošās uzņēmējdarbības attīs-
tības un ekonomikas struktūras. Vienlaikus ir jārēķinās, 
ka arī mazos uzņēmumus var ietekmēt demogrāfiskās 
tendences, līdz ar to uzņēmumu piedāvāto produktu un 
pakalpojuma klāsta daudzveidošana kopā ar pašvaldības 
veiktajām Pārgaujas novada mārketinga aktivitātēm var 
nodrošināt Pārgaujas novada attīstību. Kopš 2017.gada 
uzņēmējdarbības prestiža veicināšanai Pārgaujas novada 
pašvaldība izstrādāja preču zīmi “Radīts Pārgaujas no-
vadā”, kas ļauj gan novada iedzīvotājiem, gan arī novada 
viesiem novērtēt pakalpojumus un dažāda veida preces, 
ko nodrošina Pārgaujas novada uzņēmēji.

Pārgaujas novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000):

• Gaujas Nacionālais parks Raiskuma, Stalbes un 
Straupes pagastā;

• Dabas liegums “Lielais un Pemmes purvs” Straupes 
pagastā.

Nacionālā dabas parka statuss ierobežo dabas resursu 
izmantošanu un saimniecisko darbību, tomēr tiek nodro-
šināta Pārgaujas novada ainaviskuma un dabas vērtību 
saglabāšana nākamajām paaudzēm.

Budžeta prioritātes un izvirzītie mērķi:
VĪZIJA

Pārgaujas novada pašvaldības integrētā attīstības 
programma 2020.–2026. gadam (turpmāk – Attīstības 
programma 2020–2026) ir Pārgaujas novada pašvaldī-
bas apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts Pārgaujas 
novada ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija) un vi-
dēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā. Attīstības prog-
rammā 2020–2026 noteiktās vidēja termiņa prioritātes: 

• VTP1 Publiskie pakalpojumi;
• VTP2 Infrastruktūra un vide;
• VTP3 Uzņēmējdarbība.
Prioritāšu, rīcību virzienu un uzdevumu izvirzīšana ir 

tikai daļa no attīstības plānošanas procesa, svarīgs tā ele-
ments ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, 
ar kuras palīdzību izvērtējam, vai Pārgaujas novada paš-
valdības attīstība norit tā, kā paredzēts izstrādātajā do-
kumentā. Pārgaujas novada pašvaldība uzņemas atbil-
dību par Attīstības programmas 2020–2026 īstenošanu 
un tādu aktivitāšu nepieļaušanu, kas ir pretrunā ar tajā 
noteiktajām nostādnēm.

Attīstības programmas 2020–2026 loma ir:
• apzināt un novērtēt Pārgaujas novada rīcībā esošos 

resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), 
piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektī-
vākai izmantošanai;

• mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, kas ir pa-
mats pašvaldības budžeta plānošanai;

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

• sekmēt visa veida investīciju piesaisti, kas ir pa-
mats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo pri-
vāto investīciju piesaistei;

• sekmēt Pārgaujas novada teritorijas atpazīstamību.

Pārgaujas novada teritoriālo attīstību nākotnē ietek-
mēs plānotā administratīvi teritoriālā reforma. Šobrīd 
saistībā ar valsts noteikto politiku un saistībā ar terito-
riālo reformu ir ierobežoti pieejamie Valsts kases kredīt 
resursi investīciju projektiem. Finansējums ir pieejams 
tikai līdzfinansējumam  projektiem kuri tiek realizēti sa-
darbojoties ar ES fondiem. Izglītības iestāžu investīcijām 
aizdevumus nevaram saņemt, jo kā mazs novads, nespē-
jam izpildīt nereāli augstās izglītojamo skaitu normas un 
sasniedzamos rādītājus. 

Šī gada budžetā infrastruktūras investīcijas projektu 
finansēšanu esam plānojuši no budžeta resursiem ne-
piesaistot aizņēmumu līdzekļus. Balstoties uz izstrādāto  
Pārgaujas novada attīstības programmu 2020.–2026. 
gadam  un analizējot iedzīvotāju izteiktās vēlmes, esam 
izvirzījuši 3 attīstības  prioritātes.

Kā viena no  galvenajām  pašvaldības darbības prio-
ritātēm (2020–2026) ir infrastruktūras attīstība, ar ko 
tiek saprasta esošo ceļu sakārtošana, ēku energoefekti-
vitātes palielināšana, komunālās saimniecības pakalpo-
jumu attīstība. 

Otrā prioritāte ir jauno ģimeņu atbalstīšana. Iedzī-
votāji vēlas saņemt no pašvaldības ne vien finansiālu at-
balstu, bet arī pašvaldības atbalstu dzīvojamās platības 
meklēšanā un pieejamībā (t.i. ir nepieciešams risināt mā-
jokļa un sociālo dzīvokļu jautājumu). Iedzīvotāji saskata 
nepieciešamību bērnu rotaļu laukumu izveidē. Šāds at-
balsts (mājokļi un ģimenēm draudzīga infrastruktūra) 
ne vien sekmēs dzimstības pieaugumu Pārgaujas novadā, 
bet arī palīdzēs “noturēt jauniešus Pārgaujas novadā.”

Trešā pašvaldības attīstības prioritāte ir uzņēmēj-
darbības attīstība. Pašvaldības  ieguldījums uzņēmēj-
darbības vides attīstībā sekmēs gan jaunu darba vietu 
radīšanu, gan pašvaldības budžeta piepildīšanu, ko nā-
kotnes perspektīvā varēs izmantot pašvaldības sociālo 
funkciju realizēšanai. 

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī 
finanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas no-
vada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2020.
gada 15. un 16. janvārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitū-
ciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesnie-
dzējus.

2020. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, 
kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un 
telpu remonti. Turpināsies ēku energoefektivitātes uz-
labošanas projekti, kas varētu dot energoresursu sama-
zinājumu nākotnē. Turpinās darbs, lai  attīstītu un piln-
veidotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus. 

Sastādot 2020. gada budžeta projektu, pieejamie re-
sursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritā-
tēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību vei-
cinošu projektu īstenošanu. 

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņē-
mumi 5,49 milj. EUR, Pašvaldības budžeta kopējie izde-
vumi plānoti 5,27 milj. EUR., aizdevumu atmaksa plānota 
0,96 milj. EUR ap mērā.

Pamatojoties uz dabas resursu nodokļa ieskaitīšanu 
Valsts pamatbudžetā 2020. gadā likvidēts speciālais bu-
džets. Dabas resursa nodokļa ienākumu samazinājums 
pašvaldības budžetam ir vidēji 0,7 milj. EUR  gadā. Tas 
ievērojami ietekmēs pašvaldības teritorijas attīstību, jo 
līdz šim šo naudu ieguldījām ar vidi saistītu infrastruk-
tūru objektu atjaunošanu un renovāciju.

Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības budžeta 2020. ga da ieņēmumi plānoti 

5,49 milj. EUR apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
samazinājums par 3,29 %, salīdzinot ar 2019. gada bu-
džetā saņemtajiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: nodokļu ie-
ņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no 
pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi  
no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu 
ieņēmumi.

Budžeta  ieņēmumu struktūra:
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis  38,86 % – 2 132 061 

EUR
Nekustamā īpašuma nodokļi 4,43% – 243 137 EUR
Valsts transfertu ieņēmumi 51,58 % – 2 829 483 EUR
Pašvaldības savstarpējo tran s fertu ieņēmumi 1,19 % – 

103 720 EUR 
Maksas pakalpojumu un pārējie  ieņēmumi 3,94% – 

179 600 EUR
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir plānoti ie-

priekšējā gada izpildes līmenī.

Nodokļu ieņēmumi. 2020. ga dā pašvaldības budžeta 
ieņēmumi no nodokļiem plānoti 2 375 198 EUR vai par 
10,11 % mazāk kā SAŅEMTI 2019. gada budžetā. Iedzī-
votāju ienākumu nodoklis plānots par 9,63 %  mazāks 
nekā saņemts iepriekšējā gadā.. Nekustamā īpašumu no-
doklis plānots 85,91 % apmērā salīdzinot ar iepriekšējā 
gada izpildi, īpašumu nodokļa iekasēšana plānota ar pie-
sardzības principu. 

2020. gadā  IIN samazinājums tiek kompensēts ar spe-
ciālo valsts dotāciju un PFIF dotāciju maksājuma palieli-
nāšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiek saglabātas 
esošajā līmenī. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par 
nekustamo īpašumu nodokli tiek piemērotas nodokļu at-
laides noteiktām sociālajām grupām.  

Nenodokļu ieņēmumus 2020. gadā plānots iekasēt 
2050 EUR apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un paš-
valdību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņē-
mumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Ieņēmumu 
plāna samazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma 
pārdošanas, kas 2020. gada sākumā vēl nav plānots. Ie-
ņēmumi tiks ieplānot budžeta grozījumos, kad reāli tiek 
atsavināts īpašums un saņemta samaksa.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība sa-
ņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2020.gadā 
plānoti  2 933 203 EUR vai par 5,46 % vairāk nekā sa-
ņemti 2019. gadā. Valsts budžeta finansējums izglītības 
iestādēm ir plānots līdz 31.08.2020. 2020. gadā  plānots 
saņemt transferta maksājumu  no Lauku Atbalsta die-
nesta par realizētajiem projektiem kas saistīti  vietas po-
tenciāla attīstību  – grants ceļu atjaunošanu. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 
par sniegto izglītības pakalpojumu plānoti 50 000 EUR 
apmērā. 

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  2020. gadā 
plānoti 175 500 EUR vai 23,27% mazāk kā 2019. gadā.  
Ieņēmumu apjoms plānots pēc piesardzības principa, 
vērtējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un pašvaldī-
bas sniegto  pakalpojumu pieprasījumu apjomu.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu 

iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos 
uzdevumus.

Budžeta 2020. gada izdevumi pamatfunkciju fi-
nansēšanai plānoti 5,27 milj. EUR, aizdevumu at-
maksa  plānota 0,96 milj. EUR apmērā.

Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas 
ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās ka-
tegorijās.

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Turpinājums 8. lpp.

Iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis  
38,86 %

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļi
4,43%

Valsts 
transfertu 
ieņēmumi 
51,58 %

Pašvaldības sav-
starpējo transfertu 
ieņēmumi 1,19 %

Maksas pakalpojumu un pārējie  
ieņēmumi 3,94%
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Budžeta izdevumu struktūra:
Izpildvara 8,6 % – 451 065 EUR
Sabiedriskā kārtība, bāriņtiesa 1,8 % – 94 434 EUR
Ekonomiskā darbība 1,86 % – 98 034 EUR
Vides aizsardzība 1,21 % - 63 850 EUR
Teritorijas attīstība un apsaimniekošana 25,94 % – 

1 367 157 EUR
Kultūra  10,26 % – 540 807 EUR
Izglītība 44,02 % – 2 320 552 EUR
Sociālā palīdzība 6,36 % – 335 469 EUR
Aizdevumu atmaksas 15,39% – 958 695 EUR 
Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finan-

sējums 451 065 EUR apmērā. Šajos izdevumos ietilpst 
izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu 
maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības 
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodro-
šina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 
ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu iz-
pildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkal-
pošanu nodrošina administrācija. 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti 94 434 EUR. Šajā nozarē uzskaita  ap-

vienotās bāriņtiesas pakalpojumus, kā arī  izmaksas par 
pašvaldības policijas, darba drošības un ugunsdrošības 
pasākumu nodrošināšanas izmaksas. 

2019. gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par 
bāriņtiesas funkciju deleģēšanu un veidot kopēju bāriņ-
tiesas iestādi ar citiem novadiem. Ar lēmumu izveidotā 
bāriņtiesa veic visas nepieciešamās funkcijas saskaņā ar 
likumu, apvienošana veikta lai racionālāk un efektīvāk iz-
mantotu līdzekļus un esošo darbinieku kapacitāti.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbu-
džeta izdevumiem ir plānots tērēt 980 34 EUR. Pašval dība  
arī 2020. gadā finansēs lauksaimniecības konsultanta 
pakalpojumu. Konsultanta darbības ietvaros paredzēti 
dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbī bas 
attīstību un iespējamo finanšu resursu piesaisti darbī-
bas attīstībai. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie 
tūrisma apmeklētības  veicināšanas  projekti novadā, 
reklamējot un izzinot senās Hanzas savienības vērtības, 
gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas ga-
lamērķi Pārgaujas novadā. Dabas resursu saglabāšanā 
tiks turpināta un nodrošināta dabas resursu uzraudzība 
un monitorings.  Saglabājot un papildinot zivju resursus, 
uzraugot ezeru un upju teritorijas tiks nodrošināta vides 
uzraudzība un drošība.

Vides aizsardzībai 2020. gada budžetā plānoti 
63 364 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoša-
nas pasākumiem budžetā paredzēti 1 367 157 EUR  bu-
džeta izdevumiem.

2020. gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju 
iesaisti teritorijas attīstībā,  turpināsim atbalstīt iedzīvo-
tāju, nevalstisko organizāciju  idejas izsludinot konkursu 
un piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 500 EUR 
apmērā vienam projektam, ar kopējo konkursa finansē-
jumu  2000 EUR.

Arī šogad paredzēts finansējuma veids – Grants uz-
ņēmējdarbības atbalsta sniegšanai – 3 uzņēmējiem – 
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Līguma 
noslēgšanas 

datums

Saistību apmērs

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
turp-

mākajos 
gados

pavisam 
(1.+2.+3.+

4.+ 5+. 
6.+7.+8.)

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Valsts kase S13 01 00 Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai 26.06.2013 13 912 13 912 5 696 0 0 0 0 0 33 520

03 Valsts kase S13 01 00 Rozulas ciema ūdensaimniecības attīstībai 23.08.2012 9 996 9 996 9 996 9 996 9 996 9 996 9 996 11 081 81 053

03 Valsts kase S13 01 00 Darbnīcas ēkas pārbūve par interešu centru 27.05.2016 6 324 6 324 6 324 6 324 6 324 6 324 6 324 28 412 72 680

03 Valsts kase S13 01 00 Siltumtrases, katlu māja – Straupes pamatskola, 
rekonstrukcija 20.08.2015 5 204 5 204 5 204 5 204 5 204 5 204 5 204 16 275 52 703

03 Valsts kase S13 01 00 Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 10.04.2014 29 892 29 892 29 892 29 892 29 892 29 892 29 892 67 257 276 501

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

20.08.2015 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 18 809 58 093

03 Valsts kase S13 01 00 Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota 
renovācija un lietus ūdeņa drenāžas izbūve 20.08.2014 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 30 888 109 512

04 Valsts kase S13 01 00 Automašīnas iegāde 30.09.2016 4 104 4 104 4 104 3 078 0 0 0 0 15 390

04 Valsts kase S13 01 00 ERAF projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra 
Gaujas un laika lokos” īstenošana 10.06.2019 21 816 22 066 22 066 22 066 22 066 22 066 22 066 193 151 347 363

04 Valsts kase S13 01 00 Grants ceļa Mazaiskrogs–
“Irbēni”pārbūvei 21.06.2018 17 552 17 720 17 720 17 720 17 720 17 720 17 720 113 080 236 952

04 Valsts kase S13 01 00 Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei 16.05.2018 623 994 15 994 15 994 15 994 15 994 15 994 15 994 104 136 216 094

04 Valsts kase S13 01 00 Raiskuma pamatskolas iekšējo inženiertīklu 
rekonstrukcija 12.04.2017 12 848 12 848 12 848 12 848 12 848 12 848 12 848 70 664 160 600

04 Valsts kase S13 01 00
Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma 
pamatskolas ēkas energoefektivitātes palielināšana 
- ēkas fasādes un jumta atjaunošana

05.07.2018 19 976 20 025 20 025 20 025 20 025 20 025 20 025 129 550 269 676

04 Valsts kase S13 01 00 Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana 05.07.2018 11 204 11 235 11 235 11 235 11 235 11 235 11 235 72 640 151 254

04 Valsts kase S13 01 00 Straupes sporta zāles pārbūve 03.07.2017 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 76 953 175 450

04 Valsts kase S13 01 00 Šķūņa rekonstrukcijas projekts 03.07.2017 23 284 23 284 23 284 23 284 23 284 23 284 23 284 128 062 291 050

09

Valsts kase/
Starptautiskā 
rekonstrukci-
jas un attīstī-
bas banka

S13 01 00 Sporta zāles būvniecībai 10.12.2004 17 458 8 729 0 0 0 0 0 0 26 187

 KOPĀ: x x x 848 479 232 248 215 303 208 581 205 503 205 503 205 503 1 060 958 2 574 078

Pārgaujas novada pašvaldības aizņēmumu saistību apmērs 2020. gadā (euro)

1. vieta 4000 EUR; 2. vieta 2500 EUR; 3. vieta 1500 EUR. 
Finansējuma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju at-
tīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu.

2020. gadā, lai  turpinātu sakārtotu pašvaldības ne-
kustamo īpašumu piederības dokumentus paredzēts par 
400 000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus 
Zemesgrāmatā. 

2020. gadā plānotie projekti infrastruktūras attīstībai:
Doktorāta saimniecības ēkas atjaunošana un ener-

goefektivitātes uzlabošana,
ēkas “Sagādes punkts” jumta seguma nomaiņa,
Straupes estrādes labiekārtošana bruģa seguma ieklā-

šana,
Baukalnciema ciemata ūdens un kanalizācijas pro-

jekta izstrāde,
Raiskuma kapličas un kapu mūra atjaunošana,
kanalizācijas sūkņu un spiedvada projekta izstrāde 

Auciemam,
Stalbes NAI sētas atjaunošana,
pašvaldībai piederošo ēku uzturēšana un renovācija,
autobusu nojumu uzstādīšana pieturvietās Stalbes 

ciemā.
 
Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir 

plānoti 540807 EUR. 
Sporta funkciju finansēšanai 2020. gadā piešķirti  

172 446 EUR. no atpūtai un sportam paredzētā budžeta 
apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta 
zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēšanai 
pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc 
Sporta kluba “Pārgauja” pieprasījuma.  Finansējums tiek 
piešķirts pieaugušo  un jauniešu florbolam, Orientēša-
nās sportam, sporta klubam “Mārkulīči”, Biedrībai “Free 
Wind Archers” un PĀRĒJIEM sportistiem pēc izvērtētiem 
sasniegumiem un finansējuma pieprasījumiem. Rais-
kumā tiek finansēta trenažieru zāles uzturēšanas izmak-
sas. 

Turpinājums 9. lpp. 

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2020. gada budžetu

Izpildvara 8,6 % Sabiedriskā kārtība, 
bāriņtiesa 1,8 %

Ekonomiskā darbība 
1,86 % 

Vides aizsardzība 
1,21 %

Teritorijas
attīstība un

apsaimniekošana 
25,94 %

Kultūra 10,26 % 
Izglītība 
44,02 %

Sociālā 
palīdzība 
6,36 %

Aizdevumu 
atmaksas 15,39% 

Turpinājums no 7. lpp.
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Turpinājums no 8. lpp. 

Bibliotēkas. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad 
no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas daiļliteratū-
ras  papildināšana par 1500 EUR un preses abonēšana 
par 500 EUR katrai bibliotēkai.  Finansējums  nodrošina 
mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību lasītā-
jiem.  

Kultūra, kultūras pasākumi. 198 036 EUR budžetā 
piešķirtais finansējums  nodrošina novada  kultūras pa-
sākumu un kultūras namu uzturēšanu. Kā katru gadu 
tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki, Saimniekballe, 
Šubertiāde, novada kultūras delegācijas dalības nodroši-
nāšana starptautiskajās Hanzas dienās Vācijā.

Pašdarbība. 42744 EUR no kopējā finansējuma tiek 
piešķirti pašdarbības veicināšanai un atbalstīšanai no-
vadā. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi.  
Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, ap-
maksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports 
uz novadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadrau-
dzības vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektī-
viem. Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem 
un nepieciešamo inventāru. Arī šogad nodrošināsim da-
ļēju transporta izmaksu segšanu dalībai Hanzas dienās 
Vācijā.

Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plānoti 
2 320 552 EUR. 

Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 
8 mēnešu periodam. Aleksandra Bieziņa Raiskuma pa-
matskola pilnībā tiek finansēta no valsts mērķdotācijas. 
Pašvaldība maksājumos par savstarpējo izglītības pakal-
pojumu saņemšanu ieplānojusi 230 000 EUR. Ar pašval-
dības budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītī-
bas process. 2020. gadā turpināsies stipendiju izmaksa 
skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir 
virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina apmaksātas brīv-
pusdienas no 5/6 gadniekiem līdz 9. klasei. Pašvaldība 
apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās paš-
valdībai piederošajās izglītības iestādēs. Neskatoties uz 
valsts finansējuma samazinājumu brīvpusdienu nodroši-
nāšanai, budžetā ir ieplānots finansējums brīvpusdienu 
nodrošināšanai sākot no 5/6 gadīgo un no 1.–9. klases 
izglītojamo ēdināšanai. Pašvaldība no sava budžeta fi-
nansē pirmskolas izglītības nodrošinājumu. Pašvaldība 
ir spējusi nodrošināt no budžeta finansējumu pirmsko-
las pedagogu algu celšanai atbilstoši valstī plānotajam.

Izglītības iestādēs turpināsies uzsāktie ēku energo 
projekti, plānots Stalbes pamatskolas telpās pabeigt 
elektroinstalāciju un Straupes pamatskolai atjaunot 
sporta stadionu. 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai pare-
dzētais finansējums 335469 EUR . 

Pašvaldības sociālais dienests nodrošina sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu izmaksu. Pie-
šķiramo pabalstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozī-
jumu izdarīšanas saistošajos noteikumos par sociālajiem 
pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties  valsts ap-
maksātajā asistentu atbalsta un veselības rehabilitācijas 
atbalsta programmā. Pašvaldība finansē arī Samariešu 
apvienības sniegtos sociālos pakalpojumus.

Izvērtējot iespējas piesaistīt novadam iedzīvotājus un 
veicinot dzimstību nolemts 2020. gadā palielināt bērna 
piedzimšanas pabalstu līdz 150 EUR par katru jaundzi-
mušo un Pārgaujas novadā deklarēto bērnu.

Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda 
beigām sastāda 8,97 % no pamatbudžeta ieņēmumiem, 
kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu 
kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada 
attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu lī-
dzfinansēšanai. Aizdevumu parādā atlikums uz pārskata 
perioda sākumu ir 3 179 074 EUR. Pārskata gadā plānots 
atmaksāt 958 695 EUR.

Paskaidrojuma raksts 
par Pārgaujas novada 
pašvaldības 2020. gada 
budžetu

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Grozījums Pārgaujas novada domes 2017. 
gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 

2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10. “Par materiālo 
atbalstu Pārgaujas novadā”, kas nosaka materiālā atbalsta veidus 
un apmēru. Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai 
veicinātu un atbalstītu pozitīvu demogrāfiju.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekta 14.punktā noteikts bērna 
piedzimšanas pabalsta apmērs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānotā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošie 
noteikumi pēc to apstiprināšanas tiks ievietots Pārgaujas novada 
pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
“Grozījums Pārgaujas novada domes 
2017. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par materiālo 
atbalstu Pārgaujas novadā”” 

Apstiprināti ar Pārgaujas novada domes 23.01.2020. lē-
mumu Nr. 17 (protokols Nr. 2, 17. §).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta  trešās da-
ļas 21. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada domes 2017. gada 19. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par materiālo atbalstu Pār-

gaujas novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozī-
jumu:

1. Izteikt Noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro .” 

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Eva Meijere
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Pagājušā gada nogalē Pārgaujas no-
vada pašvaldības izglītības iestādes iz-
teica vēlmi iesaistīties Eiropas Sociālā 
fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (turpmāk – Projekts “PUMPURS”), ko 2019.
gada 28. novembra domes sēdē atbalstīja arī deputāti, 
kā rezultātā pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar  
Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) 
par projekta īstenošanu. 

Projekta “PUMPURS” mērķis, īstenojot preventīvus 
un intervences pasākumus, ir samazināt to bērnu un 
jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu. Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu 
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālo iz-
glītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pe-

dagogiem, atbalsta personālu un iz-
glītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, 
lai laikus identificētu izglītojamos ar 
risku pārtraukt mācības un sniegtu 
viņiem personalizētu atbalstu. Peda-
gogiem tiek sniegta iespēja profesio-
nāli pilnveidoties un stiprināt prasmes 

darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti 
metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas 
nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, paš-
valdības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, 
kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem 
preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas 
nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā 
izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī 
jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pār-
traukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu 
palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus ak-
tivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnos-
tiku un risinājumiem.

Pārgaujas novada pašvaldības 
izglītības iestādes iesaistās 
projektā PuMPuRS

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

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

Izglītības
kvalitātes
valsts 
dienests
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Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore 

Februāris bagāts ar dažādām aktivi-
tātēm: Sveču diena, Meteņi, Pelnu diena.  
Atliek izvēlēties sev tīkamāko un darbo-
ties. 7. februāra rītā Stalbes tautas namā 
valdīja liela rosība. No Gaujmalas ceļu mē-
roja bitenieks Mārtiņš Krauklis. Vezumā 
bija medus podi un viss nepieciešamais 
sveču liešanai. Ikviens varēja izvēlēties 
sev tīkamāko sveces izmēru un formu. 
Sveču dienā lietās sveces, ne vien, gaiši 

deg, bet tām piemīt īpašs spēks. Sveces lej 
un dāvina. Vislabāk, ja sveces saņēmējs 
zina, kāds vēlējums svecē ielikts, tad sveci 
dedzinot, to var pastiprināt ar savām do-
mām. Pirms aizdedz sveci, paturi to rokās 
un, domājot labas domas, piesātini ar 
savu enerģiju. Svece iededzama ar dabīgu 
uguni. Kad sveces izlietas, jānodarbojas 
ar naudas tērēšanu, jo vairāk tajā dienā 
iztērē, jo bagātāks būs gads, tā vēsta 
senču ticējums. Būs interesanti! Kas zina? 

Vairākus gadus savus izstrādājumus 
no koka piedāvā Juris Rencis, kurš ceļu 
mēroja no Braslas krastiem. Vezumā bija 
liktas dažāda lieluma pavārnīcas, lāpsti-
ņas, karotītes, nazīši. Mājsaimnieces inte-
resējās, no kāda koka grebta, tieši šī, viņu 
izvēlētā karote. Juris labprāt dalījās savā 
pieredzē par šo nodarbi. Raisījās intere-
santas sarunas. Katrai koksnei savs zī-
mējums, divus vienādus neatradīsi. Cepot 
svētdienas rītā brokastu pankūkas, kādā 
viensētā saimniece izmantoja Sveču dienā 
iegādātu, no mežābeles zara gatavotu 
lāpstiņu. Saimei pankūkas garšoja lieliski.

Čaklā un prasmīgā rokdarbniece 

SVEČU DIENA

Eva Meijere, 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Pagājušajā gadā Vidzemes lauku part-
nerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas 
vietējo rīcī bas grupu Kehittämisyhdistys 
SILMU ry uzsāka īstenot starpvalstu sa-
darbības projektu “Maršruti pāri robe-
žām Latvijā un Somijā”, kurā iesaistītas 
piecu novadu pašvaldības – Alojas, Ko-
cēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas. 
Projekta laikā norit darbs pie dabas taku 
teritoriju un maršrutu izpētes katrā no ie-
saistītajiem novadiem. Pārgaujas novads 
projektā plāno attīstīt un labiekārtot taku 
apkārt Riebiņu ezeram, tāpēc 6.februārī, 
piedaloties pārstāvjiem no AS “Latvijas 
Valsts Meži”, Dabas aizsardzības pārval-
des, Vidzemes lauku partnerības “Bra-
sla” un Pārgaujas novada pašvaldības, 
notika izpētes pasākums, kura laikā tika 
diskutēts par nepieciešamās infrastruk-
tūras atjaunošanu un uzstādīšanu, dabas 

vērtību saglabāšanu, mērķauditorijas 
noteikšanu, kā arī analizēti lielākie izai-
cinājumi. Visi iesaistītie atzina, ka liela 
problēma ir atkritumi, jo atpūtnieki tos 
aiz sevis nesavāc. Aptuveni kilometru 
garā joslā tika savākti divi maisi ar at-
kritumiem, kas atrasti izmesti krūmos 
gar ceļa malu un ezeru – alus pudeles un 
skārdenes, cepumu un čipsu pakas, kon-
servu kārbas un citi iepakojumi. Jāapzi-
nās, ka katrā atpūtas vietā dabā netiks 
uzstādīti atkritumu konteineri, tāpēc 
atpūtnieki tiek lūgti aiz sevis atstāt tīru 
atpūtas vietu. 

Jau iepriekš ziņots, ka, lai veicinātu 
atpūtnieku atbildību pret kārtību atpū-
tas vietās pie ūdenstilpēm, Pārgaujas 
novada pašvaldība iesaistījusies Dabas 

Plāno dabas taku pie Riebiņu 
ezera

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Tā kā Pārgaujas novads atrodas ērču 
encefalīta epidēmiskajā teritorijā, bēr-
niem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu 
vecumu, ir pieejama valsts apmaksāta 
vakcīna pret ērču encefalītu.

Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) informē, ka katru gadu 
valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču 
encefalītu bērniem vecumā no 1 līdz 18 
gadiem notiek saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2000. gada 26. septembra notei-
kumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” 
apakšpunktos noteikto:

Teritorijās, kurās saskaņā ar SPKC uz-
raudzības datiem ir visaugstākā saslims-
tība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta 
epidēmiskās teritorijās), ja bērna dekla-
rētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta epidē-
miskajā teritorijā.

Bāreņus un bez vecāku gādības pali-
kušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno, 
un organizē attiecīgās iestādes adminis-
trācija. 

SPKC informē, ka, veicot epidemio-
loģiskās uzraudzības datu analīzi par 
saslimstību ar ērču encefalītu 2015.–
2019. gadā, centrs ir sagatavojis teritoriju 
sarakstu valsts apmaksātās bērnu vak-
cinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 
2020. gadā. 

Detalizētāku informāciju iespējams 
saņemt pie sava ģimenes ārsta.

Informācija 
par valsts 
apmaksāto 
bērnu 
vakcināciju 
pret ērču 
encefalītu

aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas 
fonda īstenotajā informatīvajā kampaņā 
“Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes”. Kampa-
ņas ietvaros Pārgaujas novadā atpūtas 
vietās pie Ungura ezera, Raiskuma ezera 
un Auciema ezera uzstādītas 9 informa-
tīvās zīmes ar mērķi mainīt sabiedrības 
priekštatu un uzvedību ejot dabā neatstāt 
atkritumus. Šādas zīmes drīzumā plānots 
uzstādīt arī atpūtas vietās pie Riebiņa 
ezera. 

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 
“Maršruti pāri robežām Latvijā un So-
mijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam pasākuma “Starpteritoriālā un starp-
valstu sadarbība” ietvaros.

Dzidra Potapova, gatavojoties Sveču die-
nai, ielūkojās savā pūra lādē un cēla ārā 
dažādus rokdarbus. Viņa piedāvāja no 
pērlītēm gatavotas krelles, dažāda lie-
luma glezniņas, papīra apsveikuma kartī-
tes un no dzijas adītas horoskopa zīmes. 

Jauninājums viņas pūrā ir adītas zīdaiņu 
čībiņas. 

Atsaucīgā, ar augstu atbildības sajūtu 
apveltītā, Stalbes pamatskolas keramikas 
pulciņa vadītāja Nora Ķibilda-Kinna, uz 
Sveču dienas radošajām darbnīcām at-
veda podus ar māliem, koka ruļļus, saga-
taves un visu nepieciešamo, kas vajadzīgs 
darbam ar mālu. Drīz ieradās prasmīgās 
rokas, kas vēlējās darboties, un vietas pie 
galdiem bija aizpildītas. Siltajās rokās ne-
cilais māla pikucis atdzīvojās. Uzklausot 
Noras padomus, ikviens varēja izpausties 
savā fantāzijā. Tika gatavoti dažāda lie-
luma un formas svečturi, uz tiem varēs 
novietot paša izlieto vaska sveci. Kungi 
gatavoja krūzes, katram savs rokraksts un 
forma. 

Iespējams, ka ziemas vakarā, no šīs, ar 
mīļu prātu un labām domām gatavotās 
māla krūzes, tiks baudīta zāļu tēja, kam 
pievienota karote pieneņu medus. Baudot 
tēju raisīsies domu pavediens par pava-
sari un jaunu darba cēlienu.

Turpinājums 11. lpp.

Foto: Eva Meijere

Foto: Eva Meijere

Foto: Valda Indrēvica Foto: Valda Indrēvica
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Turpinājums no 10. lpp.

Tā kā senču ticējums vēsta, 
ka Sveču dienā nevajag, ne šūt, 
ne lāpīt, lai jēri pavasarī krūmos 
neizbaksta acis. Gana strādāts! 
Laiks dejām un dziesmām! Ja 

Sveču dienā vairāk jautrības, 
tad būšot labāks gads! Koncertā 
Stalbes pamatskolas deju ko-
lektīvi priecēja ar raitu dejas 
soli, literārā pulciņa dalībnieki 
piedalījās ar dzejas lasījumiem. 
Nora Ķibilda-Kinna uz ģitāras 

atskaņoja pašas sacerētas mu-
zikālas kompozīcijas. Deju kopa 
“Papardīte” izpildīja dejas no 10 
gadu jubilejas repertuāra. No-
vada kultūras pasākumu vadī-
tāja Santa Kušķe kopā ar skolas 
interešu izglītības pulciņu dalīb-

SVEČU DIENA

Sociālās palīdzības
organizatoru

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA

uz noteiktu laiku aicina darbā

Vairāk informācijas par vakanci
meklēt Pārgaujas novada mājaslapā

www.pargaujasnovads.lv
sadaļā “Vakances”

niekiem atminējās Sveču dienas 
ticējumus un laika pareģojumus 
vasarai. Par apmierinošām atbil-
dēm bērni saņēma vaska svecī-
tes. Kā jau Sveču dienā pienākas, 
vaska svecītes saņēma arī kolek-
tīvu vadītājas un radošo darb-
nīcu pārstāvji. Par dalību kon-
certā bērni saņēma saldumus.

Paldies gan interešu izglītības 
pulciņu dalībniekiem, gan deju 
kopai “Papardīte” par piedalīša-
nos koncertā! Lai veiksme ir sko-

lēnu sabiedrotā un ceļš uz sko-
lēnu Dziesmu un deju svētkiem 
ir atvērts! Paldies ikvienam, kas 
ar savu klātbūtni kuplināja pasā-
kumu! 

Sveču dienas pasākums no-
tika novada pašvaldības at-
balstītā kultūras projekta ietva-
ros.

Uz tikšanos literāri muzikā-
lajā pēcpusdienā 7. martā plkst. 
13.00 Stalbes tautas namā. 

Foto: Iluta Beķere
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4. martā plkst. 13.00    Stalbes tautas namā
jautrie klauni piedāvā cirka izrāde bērniem. Programmā – 
profesionāli klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieri 

un sīko dzīvnieciņu  parāde. 
 Ieejas maksa 1,50 EUR.  

Rudīte Vasile, 
Tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa

Trīs simti piecdesmit četri – 
tieši tik daudz adītu un tam-
borētu kvadrātiņu šonedēļ no 
Pārgaujas novada tika nosūtīti 
uz Vācijas pilsētu Brilonu, kur 
no tiem tiks darinātas krāsainas 
satikšanās un sanāksmju teltis. 

Hanzas dienās no rokdarbnieku 
darinājumiem taps unikālas teltis

Košās teltis visiem būs apskatā-
mas Brilonā rīkotajās starptau-
tiskajās Hanzas dienās no 4. līdz 
7. jūnijam. 

Paldies par krāsainajiem un 
skaistajiem darbiem Straupes 
pamatskolas audzēkņiem un 
viņu vecākiem, “Straupes dzirk-
stelītēm”, Straupes korim un vi-
siem, visiem, kuri ar lielu prieku 
veidoja rakstus un lika kopā krā-
sas!

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.

14. martā 
plkst. 18.00 

Raiskuma pagasta
tautas namā 

“Auciemmuiža”
filma 

“KLASES SALIDOJUMS 2”
Trīs draugiem ir jāpaspēj gan 

doties uz bērēm, gan sarīkot To-
mam vecpuišu balli, kā arī pa-
spēt uz Toma kāzām. Personīgās 
problēmas, “draugu būšana” un 
ciešais laika nogrieznis ievelk 
trīs draugus trakos piedzīvoju-
mos. 

Režisors: Andrejs Ēķis. 
Lomās: Ainārs Ančevskis, 

Imants Strads, Juris Kaukulis, 
Elza Gauja, Gints Grāvelis, Daiga 
Gaismiņa, Indra Burkovska u.c.

Ieejas maksa EUR 2.50.

Straupes zirgu pastā 
1. un 15. martā
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