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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

	Pavasarī	 Pārgaujas	 novada	 pašval-
dība,	atbalstot	vietējos	uzņēmējus,	aici-
nāja	piedalīties	Vidzemes	uzņēmēju	un	
amatnieku	 izstādē	 „Uzņēmēju	 dienas	
Vidzemē	2020”,	kas	bija	plānotas	maijā,	
bet	 ierobežojumu	dēļ	tika	pārceltas	uz	
nenoteiktu	 laiku.	 Šobrīd	 ir	 pieņemts	
lēmums,	ka	pasākums	norisināsies	 ru-
denī	 –	 18.	 un	19.	 septembrī.	 Vieta	ne-
mainīga	–	Valmieras	kultūras	centrā	un	
laukumā	 pie	 Hanzas	 sienas	 Valmierā.	
Pašvaldība	izstādē	piedalīsies	ar	kopējo	
novada	 stendu	 iekštelpās,	 kurā	 izstā-
des	 apmeklētājiem	 tiks	 eksponētas	un	
parādītas	uzņēmējdarbības	nozares	un	
uzņēmumi,	 kuri	 aktīvi	 darbojas	 mūsu	
novadā	un	ir	mūsu	lepnums.	Tāpat	paš-
valdība	 plāno	 izstādē	 atbalstīt	 ikvienu	
amatnieku,	 mājražotāju,	 radošo	 uzņē-
mēju,	kurš	pats	plāno	piedalīties	Amat-
nieku	tirdziņā	kopējā	Pārgaujas	novada	
tirgošanās	zonā,	sedzot	visas	izmaksas	
par	tirgošanās	platībām.
	“Vidzemes	 uzņēmēju	 dienas”,	 kas	

norisināsies	jau	23.reizi,	ir	tradicionāls,	

iedvesmojošs	 uzņēmējdarbības	 pasā-
kums,	kas	ik	gadu	pulcē		lielu	dalībnieku	
un	 apmeklētāju	 skaitu.	 Pasākuma	mēr-
ķis	ir	veicināt	uzņēmumu,	iestāžu	atpa-
zīstamību,	uzrunājot	 	 esošos	un	 jaunos	
klientus	un	sadarbības	partnerus.

Aicinām novada uzņēmējus pie-
teikt savu uzņēmumu eksponēšanai 
Pārgaujas novada stendā, kā arī pie-
teikties dalībai amatnieku tirdziņā 
līdz 3. augustam, sazinoties  ar At-
tīstības plānošanas nodaļas vadītaju 
Evu Meijeri (tālr. 27324346, e-pasts 
eva.meijere@pargaujasnovads.lv).
	Pašvaldība	 nodrošinās	 pārstāvjus,	

kuri	parūpēsies	par	iekšējo	ekspozīciju,	
tādēļ	 lūgums	 uzņēmējiem,	 kuri	 vēlas	
parādīt	savu	uzņēmumu	kopējā	novada	
stendā,	 līdz	 28.	 augustam	 iesniegt	 paš-
valdībā	 uzņēmumu	 raksturojošus	 re-
prezentācijas	 materiālus	 (produkciju,	
video,	 bukletus,	 brošūras,	 vizītkartes,	
aprakstus	u.c.).	
Pasākums	notiks,	ievērojot	epidemio-

loģiskās	 drošības	 pasākumus	 un	 valstī	
noteiktos	 ierobežojumus	 sakarā	 ar	 Co-
vid-19.

Aicinām piedalīties 
lielākajā Vidzemes 
uzņēmēju izstādē!

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

22.	 jūlijā	 Pārgaujas	 novadā	 viesojās	 sa-
tiksmes	ministrs	 Tālis	 Linkaits,	 parlamen-
tārais	 sekretārs	 Jānis	 Butāns,	 ministra	
padomnieks	 juridiskajos	 jautājumos	 Uģis	
Upenieks	 un	 ministra	 padomniece	 stra		tē-
ģiskās	komunikācijas	jautājumos	Ilze	Salna.	
Delegācija	no	Satiksmes	ministrijas	Rais-

kuma	pagasta	 tautas	 namā	 “Auciemmuiža”	
tikās	 ar	 Pārgaujas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētāju	 Hardiju	 Ventu,	 novada	 domes	
priekšsēdētāja	vietnieku	Imantu	Kalniņu	un	
izpilddirektori	Marutu	Drubiņu.	Tika	pārru-
nāti	jautājumi,	kas	attiecas	uz	autoceļu	stā-
vokli,	 to	 uzturēšanas	 darbiem	 un	 pārbūvi,	
īpaši	izceļot	tos	autoceļus,	kuriem	atjauno-
šana	nepieciešama	visvairāk,	piemēram,	re-
ģionālais	 autoceļš	 P14	Umurga–Cēsis–Līvi.	
Satiksmes	 ministrs	 T.	 Linkaits	 atzina,	 ka	

minētais	 autoceļš	 ir	 prioritāte,	 piebilstot,	
ka	 notiek	 projektēšana,	 lai	 nākotnē	 varētu	
uzsākt	būvniecību.	Tāpat	arī	tika	apspriests	
autoceļa	Kūdums–Daibe–Pīpeņi	posms,	kas	
ved	uz	Reģionālo	atkritumu	apsaimniekoša-
nas	centru	“Daibe”	un	kam	lielās	slodzes	dēļ	
radušies	 bojājumi.	 Sarunās	 tika	 akcentēta	
arī	pašvaldības	labā	pieredze	fondu	finansē-
jumu	apgūšanā	un	projektu	īstenošanā	tieši	
ceļu	infrastruktūras	uzlabošanai.
Tikšanās	 laikā	 tika	 apspriestas	 arī	 citu	

jomu	aktualitātes,	kā	arī	ministrijas	un	no-
vada	pārstāvji	devās	izbraucienā	pa	Pārgau-
jas	novadu,	 lai	novērtētu	reālo	situāciju	uz	
minētajiem	 autoceļiem.	 Tāpat	 tika	 apmek-
lēts	Dabas	un	tehnoloģiju	parks	“Urda”.	
Pārgaujas	novada	domes	priekšsēdētājs	

Hardijs	 Vents	 pozitīvi	 vērtē	 Satiksmes	mi-
nistrijas	reģionālās	vizītes:	“Katrai	pašvaldī-
bai,	protams,	ir	sava	“sāpe”	attiecībā	uz	au-
toceļiem,	un	šādas	vizītes	ir	veids,	kā	labāk	
iepazīt,	 izprast	 un	 novērtēt	 reālo	 situāciju	
un	tās	nopietnību	reģionos.	”

Pārgaujas novadā 
viesojas satiksmes 
ministrs Tālis Linkaits

Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova, 
parlamentārais sekretārs Jānis Butāns, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ministra padomnieks juridiskajos jautājumos Uģis Upenieks. 
Foto: Iluta Beķere.
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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

	Pagājušā	 gada	 nogalē	 Lauku	
atbalsta	 dienestā	 tikai	 apstip-
rināts	 Pārgaujas	 novada	 paš-
valdības	 projekta	 iesniegums	
“Radošās	istabas	izveide	Pārgau-
jas	 novada	 jauniešu	 iniciatīvu	
īstenošanai”	 (Nr.	 19-09-AL20-	
A019.2202-000010).	 Pēc	 tir-
gus	 izpētes	 veikšanas,	 pavasarī	
veikti	telpas	atjaunošanas	darbi,	
kā	 ietvaros	 atjaunots	 grīdas	 se-
gums,	 apšūtas	 mūra	 sienas,	 at-
jaunota	 elektroinstalācija,	 tāde-

jādi	 radot	 patīkamu	 telpu,	 kurā	
drīzumā	varēs	pulcēties	novada	
jaunieši	 dažādu	 aktivitāšu	 īs-
tenošanai.	 Telpa	 iekārtota	 jau-
niešu	 vajadzībām,	 iegādājoties	
pārveidojamu	moduļu	galdu	ra-
došām	 darbnīcām,	 semināriem	
un	 sanāksmēm,	 slēdzamu	 ku-
modi	dažādu	dokumentu	uzgla-
bāšanai,	kā	arī	ērtus	sēžammai-
sus	filmu	un	spēļu	vakariem.	Par	

Ar LEADER atbalstu 
izveidota telpa jauniešu 
iniciatīvu īstenošanai 

telpas	 izmantošanu	un	 jauniešu	
aktivitātēm	tajā	rūpēsies	jaunat-
nes	lietu	speciāliste.
	Sekojot	 līdzi	 aktuālajai	 si-

tuācijai,	kas	saistīta	ar	Covid-19	
ierobežošanu,	 tiek	 plānots,	 ka	
2020.	 gada	 septembrī,	 sākoties	
jaunam	 mācību	 gadam,	 telpā	
jauniešu	 iniciatīvu	 īstenošanai	
notiks	 atklāšanas	 pasākums,	
kur	 vienkopus	 tiks	 aicināti	 gan	
lēmumu	pieņēmēji,	gan	jaunieši,	
gan	darbā	ar	jaunatni	iesaistītie.	
	ELFLA	Lauku	attīstības	prog-

rammas	2014.–2020.	gadam	pa-
sākuma	“Atbalsts	LEADER	vietē-
jai	attīstībai	(sabiedrības	virzīta	
vietējā	 attīstības	 stratēģija)”	
apakšpasākuma	 “Darbību	 īste-
nošana	 saskaņā	 ar	 sabiedrības	
virzītas	 vietējās	 attīstības	 stra-
tēģiju”	 līdzfinansētajam	 projek-
tam	Nr.	19-09-AL20-A019.2202-	
000010	“Radošās	istabas	izveide	
Pārgaujas	 novada	 jauniešu	 ini-
ciatīvu	īstenošanai”	piesaistītais	
publiskais	 finansējums	 ir	 90%	
no	 attiecināmo	 izmaksu	 sumas,	
pārējos	izdevumus	sedz	Pārgau-
jas	novada	pašvaldība.

Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Kopš	 pavasara	 Straupes	 pamatskolas	
stadionā	norisinājās	būvniecības	darbi,	kur	
ar	 Eiropas	 Lauksaimiecības	 fonda	 lauku	
attīstībai	 (ELFLA)	 atbalstu	 tika	 pārbūvēts	
skrejceļš.	Ar	projekta	 finansējumu	un	paš-
valdības	līdzfinansējumu	izbūvēts	skrejceļš	
un	 tāllēkšanas	 sektors	 ar	 tenisīta	 segumu,	
kā	arī	sakārtota	ūdens	atvades	sistēma,	lai	

ūdens	nekrātos	laukumā,	bet	tiktu	novadīts	
nogāzē.	Papildus	projektā	plānotajam	pār-
būvētas	 arī	 kāpnes,	 kas	 savieno	 stadiona	
skrejceļa	zonu	un	basketbola	laukumu.	
Projekta	kopējās	 izmaksas	 ir	42	744.52	

EUR	 (bez	 PVN).	 ELFLA	 Lauku	 attīstības	
programmas	 2014.–2020.	 gadam	 pasā-
kuma	 “Atbalsts	 LEADER	 vietējai	 attīstībai	
(sabiedrības	virzīta	vietējā	attīstības	stratē-
ģija)”	apakšpasākuma	“Darbību	īstenošana	
saskaņā	 ar	 sabiedrības	 virzītas	 vietējās	

PabeigtA Straupes pamatskolas 
stadiona skrejceļa pārbūve

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas	 novada	 pašvaldī-
bas	domes	sēdē	tika	izskatīti	10	
jautājumi.
Deputāti	 noklausījās	 izpild-

direktores	 Marutas	 Drubiņas	
sniegto	pārskatu	par	18.06.2020.	
kārtējā	un	ārkārtas	domes	sēdē,	
un	 19.06.2020.	 ārkārtas	 domes	
sēdē	pieņemto	lēmumu	izpildes	
gaitu	un	pieņēma	to	zināšanai.	

Deputāti	nolēma:
•	 izdarīt	grozījumus		Pārgau-

jas	 novada	 pašvaldības	 amata	
vienību	 sarakstā,	 ar	 2020.	 gada	
1.	 augustu	 izslēdzot	 no	 amata	
vienību	 saraksta	 amata	 vienību	
“speciālists	 zemes	nomas	 jautā-
jumos”;	
•	 apstiprināt	 Pārgaujas	 no-

vada	 pašvaldības	 2020.	 gadā	
organizēto	novada	svētku	ieejas	
maksu;		
•	 konceptuāli	 apstiprināt	

projekta	 “Stalbes	 vidusskolas	
struktūrvienības	 Raiskuma	 pa-
matskolas	 ēkas	 ar	 kadastra	 ap-
zīmējumu	 42740080203001	
vien	kāršotu	 atjaunošanu”	 reali-
zāciju		un	uzdot	Finanšu	nodaļai	
sagatavot	 grozījumus	 Pārgaujas	
novada	 pašvaldības	 2020.	 gada	
budžetā,	 paredzot	 projekta	 rea-
lizācijai	 nepieciešamo	 finansē-
jumu	un	iesniegt	grozījumus	ap-

stiprināšanai	 	 augusta	 mēneša	
domes	sēdē;
•	 nodot	 atsavināšanai	 ne-

kustamo	 īpašumu	 Stalbes	 pa-
gastā	 un	 apstiprināja	 nosacīto	
cenu;	
•	 veikt	 grozījumus	 zemes	

nomas	 līgumā	 nekustamajam	
īpašumam	Raiskuma	pagastā;
•	 apstiprināja	 nekustamā	

īpašuma	 “Ceļmala”	 Stalbes	 pa-
gastā	izsoles	rezultātus;	
•	 apstiprināt	zemes	ierīcības	

projektu,	 kas	 izstrādāts	 pašval-
dībai	 piederošajam	 nekustama-
jam	 īpašumam	 “Straupes	 pa-
gasta	 pašvaldības	 zemes	 gabals	
Nr.	4”;	
•	 nodot	 atsavināšanai	 ne-

kustamo	 īpašumu	 “Mālenderi”	
Raiskuma	 pagastā	 un	 nekus-
tamo	 īpašumu	 “Pļaviņa”	 Strau-
pes	pagastā,	apstiprināja	nekus-
tamo	 īpašumu	 nosacītās	 cenas,	
izsoles	 noteikumus	 un	 uzdeva	
Pašvaldības	 īpašumu	 komisijai	
organizēt	izsoles	procedūru.

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

Nākamā	 domes	 sēde	 notiks	
20.	 augusā,	 plkst.	 15.00,	 komi-
teju	sēdes	–	13.	augustā.

Pārgaujas novada 
23. jūlija
domes sēdes apskats

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

14.	 jūlijā	 parakstīts	 darbu	 pie-
ņemšanas	 –	 nodošanas	 akts	 pava-
sarī	 uzsāktajiem	 Stalbes	 pagasta	
pārvaldes	 ēkas	 “Iktes”	 jumta	 atjau-
nošanas	darbiem.	
Iepriekšējā	 jumta	 seguma	 no-

lietojuma	 dēļ	 telpās,	 lietus	 laikā,	
iekļuva	 lietusūdens.	 Jumta	 segums	
tika	 atjaunots,	 uzklājot	 polimērbi-
tumena	 segumu	 vairākās	 kārtās.	
Būvdarbus	veica	SIA	“Liepas	nams”.	
Būvdarbus	 finansēja	 Pārgaujas	 no-
vada	pašvaldība.	
Stalbes	 pagasta	 pārvaldes	 ēkā	

atrodas	ne	 tikai	Valsts	 un	pašvaldī-
bas	 vienotais	 klientu	 apkalpošanas	
centrs	 un	 pašvaldības	 speciālistu	
darba	vietas,	bet	arī	Stalbes	pagasta	
bibliotēka	 un	 ģimenes	 ārsta	 privāt-
prakse.

Pabeigti 
jumta seguma 
atjaunošanas 
darbi 
Stalbes pagasta 
pārvaldes ēkai

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

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

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

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

attīstības	 stratēģiju”	 līdzfinansētajam	 pro-
jektam	Nr.19-09-AL20-A019.2202-	000009	
“Straupes	 pamatskolas	 stadiona	 skrejceļa	
pārbūve”	 piesaistītais	 publiskais	 finansē-
jums	 ir	 18	 000	 EUR,	 pārējos	 izdevumus	
sedz	Pārgaujas	novada	pašvaldība.

Pārbūvētais Straupes pamatskolas stadiona skrejceļš. Foto: Iluta Beķere

Jaunizveidotā telpa jauniešu iniciatīvu īstenošanai. Foto: Eva Meijere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau	trešo	gadu	Mednieku	apmācības	un	at-
pūtas	bāzē	“Mārkulīči”	5.	un	6.	augustā	notiks	
Pārgaujas	novada	jauniešu	saliedēšanās	pasā-
kums	“Lauzt	robežas”.	
Jauniešu	 saliedēšanās	 pasākums	 vasarā	

nu	jau	kļuvis	par	gaidītu	notikumu	Pārgaujas	
novada	 jauniešu	 vidū.	 Tā	 mērķis	 nemainīgi	
ir	 uzlabot	 jauniešu	 savstarpējās	 attiecības,	
veicināt	komunikāciju,	kā	arī	motivēt	uz	aktī-
vāku	darbošanos	un	diskutēt	par	 jauniešiem	
aktuālām	tēmām.	Šogad	pasākumā	piedalīsies	
arī	jaunieši	no	Alojas	novada	un	Jūrmalas,	tā-
dejādi	veicinot	 labās	pieredzes	apmaiņu	 jau-
niešu	vidū,	kā	arī	jaunu	sadarbību	un	sadrau-
dzību	veidošanu.
Pasākuma	pirmajā	dienā	paredzētas	 iepa-

zīšanās	aktivitātes,	ko	vadīs	jaunatnes	darbi-
nieces	 no	 Pārgaujas	 un	 Alojas	 novadiem	 un	
Jūrmalas	Jaunatnes	iniciatīvu	centra.	Plānotas	
arī	 dažādas	 brīvā	 laika	 aktivitātes	 –	 sporta	
spēles,	 kopīga	 muzicēšana	 pie	 ugunskura,	
brīvdabas	kino,	diskusijas,	kā	arī	pārsteiguma	
viesis.	
Savukārt	pasākuma	otrajā	dienā	ar	jaunie-

šiem	strādās	profesionāls	komandu	saliedēša-

Jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt 
robežas” arī šogad

nas	un	sadarbības	veicināšanas	treneris,	kurš	
būs	 sagatavojis	 īpašu	 programmu	 jauniešu	
saliedēšanai.	 Spriežot	 pēc	 rezultātiem,	 kas	
tika	sasniegti,	organizējot	pasākumu	iepriek-
šējos	 gados,	 dalība	 tajā	 ir	 iespēja	 izaicināt	
un	 iepazīt	 sevi,	mācīties	 sadarboties,	 strādāt	
komandā	un	uzlabot	komunikācijas	prasmes,	
kam	ir	ļoti	liela	nozīme	gan	darbam	komandā,	
gan	 savstarpējās	 attiecībās,	 gan	 savu	mērķu	
sasniegšanai.
Aicinām	piedalīties	Pārgaujas	novada	 jau-

niešus	vecumā	no	13	līdz	25	gadiem,	bet	atgā-
dinām,	ka	jauniešiem,	kuri	vēl	nav	sasnieguši	
18	 gadu	 vecumu,	 dalībai	 pasākumā	 nepie-
ciešama	 viņu	 vecāku	 vai	 likumīgo	 aizbildņu	
parakstīta	atļauja,	kuras	sagatave	un	iekšējās	
kārtības	 noteikumi	 tiks	 nosūtīta	 ikvienam,	
kurš	pieteiksies	dalībai	pasākumā.	
Ņemot	 vērā	 to,	 ka	 joprojām	 bieži	 izskan	

termins	“Covid-19”,	arī	jauniešu	saliedēšanās	
pasākums	 tiks	 rīkots,	 ievērojot	 epidemiolo-
ģiskās	drošības	pasākumus.		
Atgādinām,	 ka	 nakšņošana	 notiks	 teltīs.	

Dalībniekiem	nepieciešama	sava	telts	un	viss	
nepieciešamais	nakšņošanai	 tajā,	kā	arī	 laik-
apstākļiem	atbilstošs	apģērbs.	
Dalība	pasākumā	bez	maksas.	Vietu	skaits	

ir	ierobežots.	Pieteikšanās	līdz	2.	augustam.
Lai	 pieteiktos,	 aizpildi	 anketu	 https://

ej.uz/lauztrobezas2020

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Reģionālajā	 atkritumu	 apsaim-
niekošanas	 centrā	 “Daibe”	 10.jūlijā	
notika	 atkritumu	 apsaimniekotāja	
SIA	 “ZAAO”	 (ZAAO)	pārstāvju,	uzņē-
muma	 darbības	 reģiona	 pašvaldību	
vadītāju,	 izpilddirektoru,	 Vides	 aiz-
sardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	
(VARAM)	ministra	Jura	Pūces	un	VA-
RAM	ekspertu	tikšanās,	lai	pārrunātu	
atkritumu	 apsaimniekošanas	 noza-
res	 aktualitātes.	 Īpaša	 uzmanība	 sa-
runās	tika	veltīta	Atkritumu	apsaim-
niekošanas	valsts	plāna	2021.–2028.	
projektā	 paredzamajiem	 nozares	 iz-
aicinājumiem.
Ministrs	 Juris	 Pūce	 skaidroja,	 ka	

“Atkritumu	apsaimniekošana	ir	viens	
no	būtiskākajiem	virzieniem	Eiropas	
Savienības	 un	 Latvijas	 vides	 aizsar-
dzības	 un	 resursu	 labas	 pārvaldības	
un	 apsaimniekošanas	 jomā.	 Jaunajā	
Atkritumu	 apsaimniekošanas	 plānā	
paredzēts	 uzstādīt	 ambiciozus	 mēr-
ķus,	 galvenokārt	 skatoties	 uz	 atkri-
tumiem	 kā	 resursiem.	 Plānota	 arī	
visaptverošu	 aprites	 ekonomikas	
priekšsacījumu	 ieviešana.”	 Ministrs	
norāda	uz	nepieciešamību	pārstruk-
turizēt	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
sistēmu,	 lai	 panāktu	mērķu	 sasnieg-
šanu,	tostarp	apglabājamo	atkritumu	
daudzuma	samazināšanos.	
Ir	 paredzēta	 atkritumu	 apsaim-

niekošanas	 poligonu	 skaita	 samazi-
nāšana,	mērķtiecīgi	 investējot	 reģio-
nālu	 atkritumu	 apsaimniekošanas	

centru	 attīstībā.	 Mainīsies	 arī	 atkri-
tumu	 apsaimniekošanas	 reģionu	 ro-
bežas	saistībā	ar	administratīvi	 teri-
toriālās	reformas	īstenošanu.	
Ministrs	norādīja,	ka	arī	sabiedrī-

bas	 informēšanu	 un	 izglītošanu	 par	
videi	draudzīgu	rīcību	plānots	īstenot	
stratēģiski,	strukturējot	atbildības	lī-
meņus	un	veicamos	uzdevumus.
ZAAO	valdes	priekšsēdētājs	Gints	

Kukainis:	 “ZAAO	 attīstības	 virzienu	
un	 darbību	 noteiks	 plānā	 izvirzītie	
mērķi	 un	 to	 sasniegšanai	 definētie	
uzdevumi.	Pēc	valsts	plāna	tiks	strā-
dāts	 pie	 reģionālā	 apsaimniekoša-
nas	 plāna.	 Ikdienas	 darba	 procesā	
strādājam	 pie	 projektiem,	 gatavojo-
ties	 arvien	 samazināt	 noglabājamo	
atkritumu	 daudzumu	 –	 aktuāla	 ir	
bioloģiski	 noārdāmo	 atkritumu	 ap-
saimniekošana,	 kas	 paredzams	 būs	
jānodrošina	 no	 2023.	 gada	 –	 pētām	
ārvalstu	pieredzi,	gatavojam	projekta	
pieteikumu	 bioloģiski	 noārdāmo	 at-
kritumu	 pārstrādes	 rūpnīcas	 izvei-
dei.	 Tāpat	 esam	 sarunu	 procesā	 par	
tekstila	 šķirošanu	un	nodošanu	pār-
strādei.”
ZAAO	 nodrošina	 vides	 prasībām	

atbilstošu	 atkritumu	 apsaimnieko-
šanas	pakalpojumus	privātpersonām	
un	 juridiskām	 personām	 Ziemeļvi-
dzemē,	kā	arī	atsevišķos	Malienas	un	
Pierīgas	reģiona	novados.	Uzņēmums	
veic	 ne	 tikai	 atkritumu	 savākšanu,	
šķirošanu,	 transportēšanu,	 apstrādi	
un	 noglabāšanu	 videi	 draudzīgā	
veidā,	 bet	mērķtiecīgi	 realizē	 arī	 sa-
biedrības	 informēšanas	un	 izglītoša-
nas	aktivitātes.

Ministrs Pūce: 
“Atkritumu 
apsaimniekošanas 
nozarē gaidāmi 
vērienīgi izaicinājumi”

Sociālais dienests atgādina par pabalstu bērna 
izglītībai un audzināšanai Pārgaujas novadā 

deklarētām ģimenēm
Uzsākot	mācību	gadu	vispārizglītojošās	mācību	iestādēs,	30	EUR	pabal-

stu	var	saņemt	katrs	skolēns,	kura	ģimenei	noteikts	trūcīgas	ģimenes	sta-
tuss	un	aizbildnībā	esošs	bērns,	neizvērtējot	ģimenes	materiālo	stāvokli.
(21.12.2017.	 Saistošie	 noteikumi	 Nr.	 15.	 Par	 sociālajiem	 pabalstiem	

Pārgaujas	novadā)

5.– 6. AUGUSTS
MEDNIEKU APMĀCĪBU UN
ATPŪTAS BĀZE “MĀRKULĪČI”

Dalībnieku skaits ierobežots – piesakies! 
https://ej.uz/lauztrobezas2020

Vairāk informācijas
www.pargaujasnovads.lv

LAUZT
ROBEŽAS
Jauniešu saliedēšanās pasākums

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, VARAM ministrs 
Juris Pūce un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 
Foto: Sarmīte Feldmane

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://ej.uz/lauztrobezas2020
https://ej.uz/lauztrobezas2020
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Pārgaujas novada pašvaldības
2019. gada publiskais pārskats

Apstiprināts:
Pārgaujas	novada	domes	sēdē	Nr.	8,	
lēmums	Nr.	99,	18.06.2020

Vadības ziņojums par 
2019. gadu

Pamatojoties	uz	likumu	“Par	administratīvi	teritoriālo	
reformu”	2009.	gada	1.	jūlijā	tika	izveidota	administratīvā	
teritorija	–	Pārgaujas	novads.	Pārgaujas	novads	 ir	 lauku	
teritorijas	un	apdzīvotu	vietu	nedalāma	administratīvi	te-
ritoriāla	vienība,	kurā	ietilpst	Raiskuma,	Stalbes	un	Strau-
pes	pagastu	teritoriju	vienības.	Pārgaujas	novads	atrodas	
Vidzemes	centrālajā	daļā,	robežojoties	ar	Amatas,	 	Cēsu,	
Kocēnu,	 Līgatnes,	 Limbažu,	 Priekuļu	 un	 Krimuldas	 no-
vadiem.	Novada	kopējās	 teritorijas	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.	
Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	 darbības	 vispārīgos	

noteikumus,	 ekonomisko	 pamatu	 un	 kompetenci	 regla-
mentē	 likums	 „Par	pašvaldībām”.	Pārgaujas	novada	paš-
valdības	 nolikums	 saistošie	 noteikumi	 Nr.9	 “Pārgaujas	
novada	pašvaldības	nolikums”	nosaka	Pārgaujas	novada	
pašvaldības,	pārvaldes	organizāciju	atbilstoši	Pašvaldības	
pārvaldes	struktūrai.	
Pārgaujas	novada	Dome	atbilstoši	 kompetencei	 ir	 at-

bildīga	par	pašvaldības	institūciju	tiesisku	darbību	un	fi-
nanšu	līdzekļu	izlietojumu.
	 Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	 2019.	 gada	 pārskats	

informē	 par	 sasniegtajiem	 rezultātiem	 pašvaldības	 eko-
nomiskajā	un	 sociālajā	 attīstībā,	 kā	 arī	 sniedz	vispusīgu	
informāciju	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.	2019.gadā	notikušas:
•	 Domes	sēdes		13,	no	tām	1	ārkārtas,	nav	atcelta	ne-

viena	sēde	deputātu	kvoruma	trūkuma	dēļ,	pieņemti	186	
lēmumi,	noklausīti	12	pārskati	par	pieņemto	lēmumu	iz-
pildi;
•	 Finanšu	komitejas	sēdes	–	6	;
•	 Attīstības	 un	 tautsaimniecības	 	 komitejas	 sēdes	 –	

12;
•	 Sociālo,	izglītības,	kultūras	un	sporta	jautājumu	ko-

miteja	sēdes	–	8;
•	 Administratīvās	komisijas	sēdes	–	23;
•	 Īpašumu		komisijas	sēdes	–	148,	rīkotas	5	izsoles;
•	 Interešu	izglītības	programmu	izvērtēšanas	un	mēr-

ķdotācijas	sadales	komisijas	sēdes	–	6;
•	 Darījumu	 ar	 lauksaimniecības	 zemi	 izvērtēšanas	

komisijas	sēdes	–	31;
•	 Vēlēšanu	komisijas	sēde	–	1;
•	 Stipendiju	piešķiršanas	komisijas	sēdes	–	2;
•	 Pirmskolas		vecuma	bērnu	reģistrācijas		un	vietu	sa-

dales	izglītības	iestādēs	komisijas	sēdēs	–	15;	
•	 Iepirkumu	komisijas	sēdes	–	46,	veiktas	iepirkumu	

procedūras	–57.
•	 Izdoti	11	saistošie	noteikumi,	t,sk.	5	par	budžetu	un	

grozījumu	veikšanu	budžetā.

Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	 konsolidētajā	 2019.	
gada	pārskatā	ir	iekļauti:	
•	 Pārgaujas	novada	domes	administrācijas	un	tās	no-

daļu	finanšu	dati		un	domes	nolikumā	reģistrēto	pašvaldī-
bas	iestāžu	aktīvu	un	finanšu	rādītāju	pārskats	par	2019.
gadu;	
•	 Aleksandra	 Bieziņa	 Raiskuma	 pamatskolas	 2019.	

gada		pārskats;
•	 Stalbes	pamatskolas	2019.	gada	pārskats.

Pārgaujas	novada	pašvaldība	ir	kapitāldaļu	turētāja:
•	 SIA	„Ungurmuiža”	–	100	%	kapitāldaļu	piederība	;
•	 SIA	„ZAAO”	–	5,125	%	kapitāldaļu	piederība;
•	 AS	„CATA	–	4,9	%	kapitāldaļu	piederība.

2020.	 gada	 1.	 janvārī,	 pēc	 PMPL	 datiem,	 Pārgaujas	
novadā	 bija	 deklarēti	 3900	 iedzīvotāji	 Salīdzinot,	 ar	 ie-
priekšējiem	 gadiem,	 saglabājas	 negatīvs	 saldo	 rēķinot	
dzimstību	pret	mirstību.	2019.	gadā	novadā	reģistrēti	38	
jaundzimušie	un	reģistrēti	44	mirušie.	

Pārskata gada galvenie notikumi, kas ietekmējuši 
iestādes darbību pārskata gadā

Pārskata	gadā	Pārgaujas	novada	pašvaldība	izstrādāja	
un	 apstiprināja	 Pārgaujas	 novada	 attīstības	 plānošanas	
dokumentu	 –	 Pārgaujas	 novada	 	 attīstības	 programmu	
2020.–2026.	gadam	un	aktualizēja	Pārgaujas	novada	ilgt-
spējīgas	attīstības	stratēģiju	2013.–2035.	gadam,		īsteno-
jot	ilgtermiņa	finanšu	politiku	un	nodrošinot	pašvaldības	
funkciju	izpildei	nepieciešamos	finanšu	resursus.	
2019.	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.	2019.	gadā	plānoto	 investīciju	plāna	 izpildi	ka-
vēja	Valsts	straujā	politikas	maiņa	un	prasību	noteikšana	
aizņēmumu	 saņemšanai.	 Nepietiekamo	 un	 nepieejamo	
finanšu	resursu	dēļ,	esam	atlikuši	realizācijas	uzsākšanu	
izstrādātajiem	 pašvaldības	 infrastruktūras	 attīstības	 un	
renovācijas	 projektiem	 infrastruktūras	 jomā.	 Projektu	
realizāciju	uzsāksim,	kad	būs	pieejams	aizņēmuma	finan-
sējums	projektu	realizācijai.
2019.	gadā	pašvaldības	konsolidētā	budžeta	ieņēmumi	

veidoja	6,92	milj.	EUR	un	izdevumi	6,56	milj.	EUR	apmērā.	
Budžeta	faktiskā	 	 izpilde	ieņēmumiem	112,6	%	un	izde-
vumiem	91,79	%	pret	plānu.	Budžeta	ieņēmumi	novirzīti	
struktūrvienību	 funkciju	 finansēšanai,	 plānotajiem	 pa-
sākumiem	 un	 investīcijām,	 nodrošinot	 visus	 līdzšinējos	
pašvaldības	 sniegtos	 pakalpojumus	un	programmas.	 In-
frastruktūras	 attīstībai	 saņemti	 aizņēmumi	 Valsts	 kasē	
0,414	milj.	apmērā.	Saistību	apmērs	8,97	%		pret	budžeta	
ieņēmumiem.	
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	veiksmīgi	
atraduši	darbu.
Uzņēmējdarbības	 attīstībai	 labvēlīgas	 vides	 	 veido-

šana	 ir	viens	 	no	pašvaldības	attīstības	 	uzdevumiem,	 jo	
attīstot	 uzņēmējdarbības	 vidi	 palielinās	 iespēja	 uzlabot	
sociālekonomisko	vidi	novadā	un	palielināt	budžeta	ieņē-
mumus.	Pārgaujas	novadā	ekonomiski	aktīvo	uzņēmumu	
skaits	2019.	gadā	bija	353	uzņēmumi.	
Ekonomisko	aktivitāšu	palielināšanās	un	uzņēmējdar-

bības	attīstība	nodrošina	budžeta	ieņēmumu	palielināša-
nos	un	novada	attīstību	nākotnē.
Galvenie	saimnieciskie	notikumi	pārskata	periodā	bija	

saistīti	 ar	 infrastruktūras	 sakārtošanu,	 teritoriju	 labie-
kārtošanu,	 un	 energoefektivitātes	 uzlabošanas	 projektu	
realizāciju:
•	 Pārskata	 gadā	 pašvaldības	 infrastruktūrā	 ieguldīti	

1,4	mij.	 EUR,	 2020.	 gadā	 tiks	 realizēti	 uzsāktie	 projekti	
0,27	mij.	EUR	apmērā.
•	 2019.	gadā	Pārgaujas	novadā	realizēti	gan	 iepriek-

šējos	gados	iesāktie	projekti,	gan	uzsākti	jauni:
∘	 Projektā	 “Kultūra	 vēsture,	 arhitektūra	 Gaujas	 un	
laika	 lokos”,	 kas	 īstenots	 specifiskā	 atbalsta	 mērķa	
pasākumā	 5.5.1.	 “Saglabāt,	 aizsargāt	 un	 attīstīt	 nozī-
mīgu	kultūras	un	dabas	mantojumu,	kā	arī	attīstīt	ar	to	
saistītos	pakalpojumus.	Projekta	ietvaros	Ungurmuižā	
atjaunota	 Ledus	 pagraba	 ēka,	 ievietojot	 tajā	 granulu	
apkures	 katlu	 un	 granulu	 noliktavu,	 bet	 otrais	 stāvs	
izbūvēts	saimnieciskajām	vajadzībām.	Projekta	rezul-
tātā	 izbūvēta	 apkures	 sistēma	 Kungu	 mājā	 un	 vecās	
skolas	 ēkā,	 nodrošinot	 komfortablus	 apstākļus	 visās	
sezonās.	 Projekta	 ietvaros	 izveidotas	 arī	 pastāvīgās	
ekspozīcijas,	 kas	 padara	 Ungurmuižas	 apmeklējumu	
interesantāku	un	 izzinošāku.	Projekta	kopējās	 izmak-
sas	0,5	milj.	EUR,	no	kuriem	0,2	milj.	EUR	Eiropas	sa-
vienības	finansējums	un	valsts	budžeta	dotācija.	
∘	 2019.	gada	nogalē	ar	Lauku	atbalsta	dienesta	pār-
baudi	 noslēdzās	 2018.	 gada	 apjomīgākais	 projekts	 –	
Eiropas	 Savienības	 Eiropas	 Lauksaimniecības	 fonda	
lauku	 attīstībai	 (ELFLA)	 Latvijas	 Lauku	 attīstības	
programmas	 2014.–2020.	 gadam	 pasākuma	 “Pamat-

pakalpojumi	 un	 ciematu	 atjaunošana	 lauku	 apvidos	
projekts	 “Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	 grants	 ceļu	
pārbūve”.	 Kopumā	 pārbūvēti	 četri	 grants	 ceļu	 posmi	
ar	kopējo	garumu	9,27	km.	Projekta	publiskais	finan-
sējums	no	ELFLA	ir	0,76	milj.	EUR,	kopējās	 izmaksas	
1,04	milj.	EUR.	
∘	 Turpinās	arī	Eiropas	lauksaimniecības	fonda	lauku	
attīstībai	 (ELFLA)	 publiskā	 finansējuma	 apguve	 LE-
ADER	 projektos.	 LEADER	 pieejas	 pamatprincips	 ir	
mērķtiecīgas	 un	 savstarpēji	 koordinētas	 aktivitātes	
lauku	 attīstības	 veicināšanai.	 Publiskā	 finansējuma	
daļa	 LEADER	 projektos	 sastāda	 90%,	 bet	 10%	 tiek	
segti	no	pašvaldības	budžeta.	2019.	gadā	pabeigti	divi	
2018.	gadā	 iesāktie	projekti	–	āra	trenažieru	uzstādī-
šana	Auciema	muižas	parkā,	projekta	kopējās	būvnie-
cības	 izmaksas	 21	 tūkst.	 EUR	 	 un	 Raiskuma	 muižas	
terases	 (balustrādes)	 atjaunošana,	 projekta	 kopējās	
izmaksas	53	tūkst.	EUR.	2019.	gada	projektu	konkursā	
no	iesniegtajiem	projektiem	apstiprināti	trīs	projekti,	
kuru	realizēšana	paredzēta	2020.	gadā	par	kopējo	 fi-
nansējumu	70	tūkst.	EUR.
∘	 Pārskata	gadā	veiksmīgi	realizēti	3	projekti	apkures	
jomā.	Veiksmīgi	nomainīti	apkures	katli	un	renovētas	
katlumājas.	 Realizēto	 projektu	 rezultātā	 	 palielināta	
energoefektivitāte	un	samazināsies	 izmaksas	energo-
resursu	un	darbaspēka	izmaksu	apjomā.	Kopējie	izde-
vumi	energoefektivitātes	palielināšanai	0,3	milj.EUR.
Pārgaujas	novada	pašvaldība	turpina	iesaistīties	Eiro-
pas	Sociālā	 fonda	(ESF)	projektā	„Slimību	profilakses	
un	 kontroles	 centra	 organizēti	 vietēja	 mēroga	 pasā-
kumi	 sabiedrības	 veselības	 veicināšanai	 un	 slimību	
profilaksei	 14	 pašvaldībās”.	 Pašvaldībās,	 iespējami	
tuvu	 iedzīvotāju	dzīves	vietai,	projekta	 ietvaros	pare-
dzēts	 īstenot	 izglītojošus	 sabiedrības	 veselības	 veici-
nāšanas	 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.	
∘	 No	 Zivju	 fonda	 līdzekļiem,	 pasākuma	 “Zinātniskās	
pētniecības	 programmu	 finansēšanai	 un	 līdzdalībai	
starpvalstu	 sadarbībā	 zinātniskajos	 pētījumos	 ziv-
saimniecībā,	 izņemot	 tādu	 iesniegto	 programmu	 un	
pētījumu	 finansēšanu,	 kuri	 pretendē	 uz	 finansējuma	
saņemšanu	 no	 citu	 valsts	 vai	 ES	 fondu	 finansējuma”	
ietvaros	izstrādāti	zivsaimnieciskās	ekspluatācijas	no-
teikumi	Sāruma	un	Ruckas	ezeriem.
∘	 Pašvaldība	tradicionāli	iesaistās	arī	Meža	dienu	pro-
jektā	–	2019.	gadā	iesākta	apstādījumu	dobju	 izveide	
Raiskuma	muižas	parkā,	šie	darbi	turpināsies	arī	Meža	
dienas	2020	ietvaros.	Plānots	no	Meža	attīstības	fonda	
piesaistīt	300	EUR	lielu	finansējumu.
•	 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	
uzsākta		maksas	licenzētā	makšķerēšana	Gaujā.
•	 Veiksmīgi	 realizēts	 Pārgaujas	 novada	 uzņēmēju	

Grantu	 konkurss	 ar	 kopējo	 finansējumu	 6000	 EUR,	 no-
vada	uzņēmējiem	tiek	dota	iespēja	piedaloties	konkursā	
iegūt	 finansējumu	 sava	 biznesa	 attīstībai.	 Konkursa	 ie-
tvaros	 tika	 realizētas	3	biznesa	 idejas.	Konkursa	mērķis	
ir	veicināt	uzņēmējdarbības	uzsākšanu	un	pilnveidošanu	
novada	teritorijā	esošajiem	uzņēmējiem.	
•	 Pastāvīgi	tiek	pilnveidoti	iekšējie	normatīvie	akti,	lai	

uzlabotu	pašvaldības	darbu.	Izstrādāts	un	ieviests	pretko-
rupcijas	un	risku	novēršanas	plāns	pašvaldības	darbībā.	
•	 Turpināta	 ilgtermiņa	 sadarbība	 tūrisma	 nozarē	 ar	

Siguldas,	 Cēsu,	Amatas,	 Līgatnes	un	Valmieras	 pašvaldī-
bām,	 kā	 arī	 Dabas	 aizsardzības	 pārvaldi,	 kuras	 ietvaros	
tiek	 izstrādāta	 un	 īstenota	 Gaujas	 nacionālā	 parka	 tū-
risma	attīstības	stratēģija,	veidoti	kopīgi	publicitātes	pa-
sākumi,	 popularizējot	Gaujas	 nacionālo	parku	kā	 vieno-
jošu	tūrisma	galamērķi	konkrētajās	pašvaldībās.
•	 Eiropas	 savienības	 programmas	 “Erasmus+:Jau-

natne	 darbībā”	 projekta	 ietvaros	 pašvaldība	 ir	 izstrādā-
jusi	 savu	 jaunatnes	 politikas	 stratēģiju,	 sadarbojoties	
savstarpēji	 ar	 citām	 pašvaldībām,	 tai	 skaitā	 	 ar	 novadu	
jauniešiem.	Projekta	ietvaros	organizēts	jau	ceturtais	Pār-
gaujas	novada	jaunatnes	mini-forums	“Pacel	ideju!”.	
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•	 Pašvaldība	turpina	darbu,	lai	pārņemtu	nekustamo	
īpašumu	 “Lielstraupes	 pils”	 kompleksu	 no	 valsts	 valdī-
juma	pašvaldības	īpašumā.	Šobrīd	pašvaldība	nekustamo	
īpašumu	 “Lielstraupes	 pils“	 kompleksu	 uztur	 no	 sava	
budžeta	 līdzekļiem.	 2019.	 gadā	 nekustamais	 īpašums	
ierakstīts	zemes	grāmatā	uz	Veselības	ministrijas	vārda.	
Ir	 sagatavots	un	nodots	 saskaņošanai	 institūcijās	Minis-
tru	 kabineta	 rīkojuma	 projekts,	 lai	 Veselības	 ministrija	
īpašumu	 varētu	 bez	 atlīdzības	 nodot	 Pārgaujas	 novada	
pašvaldībai.	Pašvaldība	plāno	vēsturisko	vērtību	saglabā-
šanas	nolūkā	uzturēt	un	atjaunot	Lielstraupes	pils	kom-
pleksu.	

Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā
	2019.	 gadā	 pašvaldības	 novada	 dome	 izvērtējot	 sko-

lēnu	skaitu	un	finansējuma	izlietojumu,	pieņēma	lēmumu	
reorganizēt	 Stalbes	 vidusskolu.	 Stalbes	 vidusskola,	 jau	
ceturto	gadu	pēc	kārtas,	neatvēra	jaunas	vidusskolas	kla-
ses.	 Vidējo	 izglītību,	 novadā	 deklarētie	 skolēni,	 izvēlas	
iegūt	 pilsētu	 vidusskolās,	 kompetenču	 izglītības	 centros	
un	 ģimnāzijās.	 Stalbes	 vidusskola	 tika	 reorganizēta	 par	
Stalbes	pamatskolu.

Paredzamiem notikumiem, kas varētu būtiski 
ietekmēt iestādes darbību nākotnē

Iestādes	 darbību	 nākotnē	 ietekmēs	 valdības	 rosinātā	
administratīvi	 teritoriālā	 reforma.	 ATR	 ir	 viens	 no	 šīs	
valdības	politiskajiem	uzstādījumiem,	taču	pašreizējā	iz-
skatā	tā	raisījusi	daudz	iebildumu	un	iedzīvotāju	nobalso-
šanu	dažādos	novados,	kuri	nevēlas	apvienoties	atšķirīgu	
iemeslu	dēļ,	bet	galvenokārt	tādēļ,	ka	nav	ekonomiski	pa-
mata	reorganizācijas	veikšanai.	Runājot	un	diskutējot	par	
reformas	nepieciešamību	un	 ieguvumiem,	nav	gūta	pār-
liecība	par	 to,	ka	ATR	veicinās	 lauku	teritorijas	attīstību	
kas	veicinās	iedzīvotāju	labklājība.
2020.	gadā	valsts	Dabas	resursu	nodokļa	maksājumus	

iekaita	valsts	budžetā,	noņemot	šo	finansējumu	pašvaldī-
bai.	Ieņēmumi	no	Dabas	resursu	nodokļa	2019.	gadā	bija	
0,7	 mij.	 apmērā.	 Dabas	 resursu	 nodokļu	 samazinājums	

būtiski	ietekmēs	pašvaldības	investīcijas	vides	infrastruk-
tūras	attīstībā.

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

Noteicošā	 loma	 investīciju	 projektu	 realizācijā	 un	 in-
frastruktūras	attīstībā	Pārgaujas	novada	pašvaldībā	ir	bu-
džeta	kopējam	apjomam	un	ārējā	finansējuma	piesaistei.	
Valsts	politikas	maiņa	aizdevumu	izsniegšanā		un	mainīgā	
nostāja	 nodokļu	 jautājumos	 ir	 riski	 kuri	 ļoti	 būtiski	 var		
ietekmēt	pašvaldības	budžeta	apjomu	un	noteikto	 funk-
ciju	izpildi	pilnā	apjomā.

Attīstības pasākumi
2019.	 gadā	 izstrādāta	 un	 apstiprināta	 	 Pārgaujas	 no-

vada	teritorijas	attīstības	programma	2019-2026.gadam.

Finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku 
vadības mērķi

2019.gadā	 pašvaldība	 turpināja	 īstenot	 ilgtermiņa	
finanšu	 vadības	 un	 regulāras	 pašvaldības	 budžeta	 izde-
vumu	pārraudzības	politiku,	tādējādi	nodrošinot	pašval-
dības	finanšu	resursu	pietiekamību	noteikto	pašvaldības	
funkciju	realizācijai.	
Pašvaldības	naudas	līdzekļi	ir	izvietoti	Latvijas	finanšu	

institūcijās.	 Pašvaldības	 galvenais	 finanšu	 kreditors	 ir	
Latvijas	Republikas	Valsts	kase.	

Citi publiski pieejamie dokumenti par iestādes dar-
bību pārskata gadā

	Pašvaldība	regulāri,	 reizi	mēnesī,	publicē	 informāciju	
par	tās	darbību	pašvaldības	izdevumā	“Pārgaujas	Novada	
Vēstis”.	 Saistošie	 noteikumi	 un	 darbību	 reglamentējošie	
darbību	akti	pieejami	elektroniski	pašvaldības	oficiālajā	
mājaslapā	 www.pargaujasnovads.lv.	 Konsolidētais	 gada	
un	publiskais	gada	pārskats	 ir	pieejams	pašvaldības	ofi-
ciālajā	mājaslapā	un	Pārgaujas	novada	Finanšu	nodaļā.

Covid – 19 ietekme uz pašvaldības darbību 
un budžetu

Pēc	 finanšu	 gada	 beigām,	 2020.	 gada	martā,	 Latvijas	
Republikā	un	daudzās	citās	valstīs	ir	stājušies	spēkā	ar	ko-
ronavīrusa	izplatību	saistīti	ierobežojumi,	kas	ievērojami	
samazina	ekonomikas	attīstību	valstī	un	pasaulē.	Nav	pa-
redzams,	kā	situācija	varētu	attīstīties	nākotnē,	un	līdz	ar	
to	pastāv	ekonomikas	attīstības	nenoteiktība.	Pašvaldība	
seko	līdzi	un	izvērtē	situāciju.	Pašlaik	Pašvaldība	vēl	ne-
spēj	 aplēst	 ietekmi	uz	Pašvaldības	budžetu.	 Pašvaldības	
vadība	uzskata,	ka	spēs	pārvarēt	ārkārtas	situāciju.	Tomēr	
šis	secinājums	balstās	uz	informāciju,	kas	ir	pieejama	šī	fi-
nanšu	pārskata	parakstīšanas	brīdī.	Turpmāko	notikumu	
ietekme	uz	Pašvaldības	budžetu	un	darbību	nākotnē	būs	
atkarīga	 no	 valsts	 lēmumiem	 saistībā	 ar	 iespējamajiem	
grozījumiem	 valsts	 budžetā	 un	 piešķirto	 finansējumu	
pašvaldībā.	 Krīzes	 dziļums	 un	 tās	 pārvarēšanas	 ātrums		
būs	atkarīgs	ārkārtas	situācijas	noteiktā	ilguma	valstī.	

Nākotnes attīstība
Pašvaldības	 darbība,	 lai	 nodrošinātu	 pamatfunkciju	

izpildi,	 arī	 turpmāk	 būs	 vērsta	 uz	 novada	 iedzīvotāju	
interešu	 ievērošanu,	 tādējādi	 nodrošinot	 viņu	 ekono-
miskās,	 sociālās,	 sporta	un	kultūras	vajadzības.	Budžeta	
līdzekļi,	 iespēju	 robežās,	 tiks	 novirzīti	 novada	 attīstības	
projektiem,	tādējādi	uzlabojot	uzņēmējdarbības	vidi,	kas	
savukārt	 nozīmē	 darbavietas	 iedzīvotājiem.	 Pašvaldība,	
lai	 attīstītu	novada	 teritoriju,	 kura	būtu	pieejama	apbū-
vei,	 2019.	 gadā	 ir	 veikusi	 zemes	 gabala	 detālplānojuma	
izstrādi.	 Pamatojoties	 uz	 izstrādātā	 detālplānojuma	 būs	
pieejami	14	apbūves	gabali,	ar	nepieciešamajām	komuni-
kācijām,	māju	būvniecībai.	
Šī	 gada	 budžetā	 infrastruktūras	 investīcijas	 projektu	

finansēšanu	esam	plānojuši	no	budžeta	resursiem	nepie-
saistot	aizņēmumu	līdzekļus.	Balstoties	uz	izstrādāto		Pār-
gaujas	novada	attīstības	programmu	2020.–2026.	gadam	
turpināsim	meklēt	finansējumu	programmas	realizācijai.			

Domes	priekšsēdētājs	
Hardijs	Vents

Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Turpinājums no 4.lpp.

NORAKSTS
PĀRGAUJAS	NOVADA	PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas	Nr.	90009116276

„Iktes”,	Stalbe,	Stalbes	pagasts,	Pārgaujas	novads,	LV	-	4151
	Tālrunis	64134426,	fakss	64127833,	e-pasts:	pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

LĒMUMS
Pārgaujas	novada	Raiskuma	pagastā
2020.	gada		21.maijā					 	 														 																												Nr.	80
																																																																																																							(protokols	Nr.	6,	2.§)

2.	§
Par	Pārgaujas		novada	pašvaldības	konsolidētā	2019.gada	pārskata	apstiprināšanu

Pamatojoties	uz	likuma	„Par	pašvaldībām”	21.panta	pirmās	daļas	2.punktu	„Dome	var	
izskatīt	 jebkuru	 jautājumu,	 kas	 ir	 attiecīgās	 pašvaldības	 pārziņā,	 turklāt	 tikai	 dome	
var	 apstiprināt	 pašvaldības	 budžetu,	 budžeta	 grozījumus	 un	 pārskatus	 par	 budžeta	
izpildi,	kā	arī	saimniecisko	un	gada	publisko	pārskatu”,	 likuma	„Likums	par	budžetu	
un	finanšu	vadību”	4.	pantu,	zvērināta	revidenta	atzinumu	un		Pārgaujas	novada	do-
mes	14.05.2020.	Finanšu	komitejas	atzinumu	(protokols	Nr.	5),	atklāti	balsojot:	PAR	–	
8	(Juris	BALTGALVIS,	Ādolfs	ČUDARĀNS,	Imants	KALNIŅŠ,	Monvids	KRASTIŅŠ,	 Jānis	
PLŪME,	 Guna	 RUKŠĀNE,	 	 Rudīte	 VASILE,	 Hardijs	 VENTS),	 PRET	 –	 nav,	 ATTURAS	 –	
1	(Alfs	LAPSIŅŠ),	Pārgaujas	novada	dome	NOLEMJ:		
1.	Apstiprināt	Pārgaujas	novada	pašvaldības	konsolidēto	2019.	gada	pārskatu	ar	 šā-
diem	rādītājiem:
1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 31.12.19.  15 094 265 EUR: 
	 	 t.sk.		konsolidētie	rādītāji:
	 	 	 Pārgaujas	novada	pašvaldība	–	14	001	177	EUR;
	 	 	 Stalbes	pamatskola	–	374	492	EUR;
	 	 	 Aleksandra	Bieziņa	Raiskuma	pamatskola	–	718	596	EUR	.
1.2. Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  1 475 956 EUR
	 	 t.sk.		konsolidētie	rādītāji:
	 	 	 Pārgaujas	novada	pašvaldība	–	1	573	658	EUR;
	 	 	 Stalbes	vidusskola	–	70	300	EUR;
	 	 	 Aleksandra	Bieziņa	Raiskuma	pamatskola	–	27402	EUR.

Sēdes	vadītājs	–	domes	priekšsēdētājs	/	personiskais	paraksts/	Hardijs	VENTS
Sēdes	protokoliste	 	/personiskais	paraksts/	Ilze	KALNIŅA
NORAKSTS	PAREIZS

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Pārgaujas novada domes lēmums par konsolidētā 

2019. gada pārskata apstiprināšanu
Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 

2019. gada bilance

Konta	
Nr.

Posteņa		nosaukums Pārskata	
perioda	beigās

Pārskata	pe-
rioda	sākumā

Izmaiņas	+/-
2019/2018

 
AKTĪVS

A B 1 2
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 12,600,475 11,707,756 892,719
1100 Nemateriālie	ieguldījumi 33,056 30,382 2,674

1110 Attīstības	pasākumi	un	prog-
rammas 30,162 26,363 3,799

1120 Licences,	koncesijas	un	patenti,	
preču	zīmes	un	tamlīdzīgas	tiesības 2,894 4,019 -1,125

1200 Pamatlīdzekļi 12,220,695 11,463,071 757,624
1210 Zeme	un	būves 10,362,907 9,624,257 738,650

1220 Tehnoloģiskās	iekārtas	un	
mašīnas 57 417 -360

1230 Pārējie	pamatlīdzekļi 1,478,851 1,084,495 394,356

1240 Pamatlīdzekļu	izveidošana	un	
nepabeigtā	būvniecība 281,241 648,224 -366,983

1250 Turējumā	nodotie	valsts	un	
pašvaldību	īpašumi 0 0 0

1260 Bioloģiskie	un	pazemes	aktīvi 95,624 95,255 369

1270 Ilgtermiņa	ieguldījumi	nomāta-
jos	pamatlīdzekļos 0 0 0

1280 Avansa	maksājumi	par	pamat-
līdzekļiem 2,015 10,423 -8,408

1300 Ilgtermiņa	finanšu	ieguldījumi 214,303 214,303 0

1350 Pārējie	ilgtermiņa	finanšu	
ieguldījumi 214,303 214,303 0

1500 Ieguldījuma	īpašumi 132,421 0 132,421
1510 Ieguldījuma	īpašumi 132,421 0 132,421

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2,493,790 1,480,018 1,013,772
2100 Krājumi 56,075 83,714 -27,639
2300 Īstermiņa	prasības 773,941 96,042 677,899

2400
Nākamo	periodu	izdevumi	un	

avansa	maksājumi	par	pakalpoju-
miem	un	projektiem

16,898 22,094 -5,196

2600 Naudas	līdzekļi 1,646,876 1,278,168 368,708
I. BILANCE (1000+2000) 15,094,265 13,187,774 1,906,491
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Konta	
Nr.

Posteņa		nosaukums Pārskata	pe-
rioda	beigās

Pārskata	pe-
rioda	sākumā

Izmaiņas	+/-
2019/2018PASĪVS

A B 1 2 3
3000 Pašu kapitāls 10,897,749 9,421,793 1,475,956
3500 Budžeta	izpildes	rezultāti 10,897,749 9,421,793 1,475,956

3520 Pārskata	gada	budžeta	izpildes	
rezultāts 1,475,956 1,028,801 447,155

4000 Uzkrājumi 313,825 0 313,825
5000 Saistības 3,882,691 3,765,981 116,710
5100 Ilgtermiņa	saistības 2,938,596 2,844,768 93,828
5110 Ilgtermiņa	aizņēmumi 2,938,596 2,844,768 93,828

5200
Īstermiņa	aizņēmumi	un	

ilgtermiņa	aizņēmumu	īstermiņa	
daļa

242,488 230,305 12,183

5300 Īstermiņa	saistības	pret	
piegādātājiem	un	darbuzņēmējiem 0 86,288 -86,288

5400 Īstermiņa	uzkrātās	saistības 271,154 197,118 74,036

5600 Norēķini	par	darba	samaksu	un	
ieturējumiem	(izņemot	nodokļus) 87,979 0 87,979

5700 Saistības	par	nodokļiem,	nodevām	
un	citiem	maksājumiem 79,242 9,567 69,675

5800 Pārējās	īstermiņa	saistības 88,257 47,732 40,525

5900
Nākamo	periodu	ieņēmumi,	

saņemtie	avansa	maksājumi	un	
transferti

174,975 350,203 -175,228

I BILANCE (3000+4000+5000) 15,094,265 13,187,774 1,906,491

Kods Posteņa	nosaukums Pārskata	pe-
rioda	beigās

Pārskata	pe-
rioda	sākumā

Izmaiņas	+/-
2019/2018ZEMBILANCE

A B 1 2 3
9100 Zembilances aktīvi 118,506 58,487 60,019
9110 Iespējamie	aktīvi 110,818 49,664 61,154

9130
Aprēķinātie	līgumsodi,	naudas	

sodi,	soda	naudas	un	kavējuma	
naudas

7,688 8,823 -1,135

9500 Zembilances pasīvi 0 3,019 -3,019
9550 Nākotnes	nomas	maksājumi 0 3,019 -3,019

Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Turpinājums no 5. lpp.

Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Konta	
Nr.

Posteņa		nosaukums Pārskata	
perioda	
beigās

Pārskata	
perioda	
sākumā

Izmaiņas	+/-
2019/2018

AKTĪVS
A B 1 2  

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 12,600,475 11,707,756 892,719
1100 Nemateriālie	ieguldījumi 33,056 30,382 2,674

1110 Attīstības	pasākumi	un	prog-
rammas 30,162 26,363 3,799

1120
Licences,	koncesijas	un	pa-

tenti,	preču	zīmes	un	tamlīdzīgas	
tiesības

2,894 4,019 -1,125

1200 Pamatlīdzekļi 12,220,695 11,463,071 757,624
1210 Zeme	un	būves 10,362,907 9,624,257 738,650

1220 Tehnoloģiskās	iekārtas	un	
mašīnas 57 417 -360

1230 Pārējie	pamatlīdzekļi 1,478,851 1,084,495 394,356

1240 Pamatlīdzekļu	izveidošana	un	
nepabeigtā	būvniecība 281,241 648,224 -366,983

1250 Turējumā	nodotie	valsts	un	
pašvaldību	īpašumi 0 0 0

1260 Bioloģiskie	un	pazemes	aktīvi 95,624 95,255 369

1270 Ilgtermiņa	ieguldījumi	nomā-
tajos	pamatlīdzekļos 0 0 0

1280 Avansa	maksājumi	par	pamat-
līdzekļiem 2,015 10,423 -8,408

1300 Ilgtermiņa	finanšu	ieguldījumi 214,303 214,303 0

1350 Pārējie	ilgtermiņa	finanšu	
ieguldījumi 214,303 214,303 0

1500 Ieguldījuma	īpašumi 132,421 0 132,421
1510 Ieguldījuma	īpašumi 132,421 0 132,421

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.

Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	 ze-
mes	 vienību	 kopplatība	 pēc	 stāvokļa	 uz	
31.12.2018..	 saskaņā	 ar	 LR	 VZD	 Vidze-
mes	 reģionālās	 nodaļas	 NĪVKR	 datiem	 ir	

	 t.sk.	 zeme	 zem	 ceļiem	 175,6895	
ha,	no	kuriem:
•	 pašvaldībai	 piekritīgā	 zeme	

175,6895	ha.
Konts 1215 – kultivētā zeme  
Uzskaites	kontā	1215	„Kultivētā	zeme”	

Pārgaujas	 novada	 pašvaldība	 uzskaita	
lauksaimniecībai	izmantojamo	zemi.
Kopējā	uzskaitē	esošā	Lauksaimniecībā	

izmantojamā	 zeme	 510.1663	 ha	 koppla-
tībā,	no	kuriem:
•	 pašvaldībai	 īpašumā	 esošā	 zeme	

142.1278	ha;
•	 pašvaldībai	 piekritīgā	 zeme	

368.0385	ha.
Konts 1216 – atpūtai un izklaidei iz-

mantojamā zeme  
Uzskaites	 kontā	 1216	 “Atpūtai	 un	 iz-

klaidei	 izmantojamā	 zeme»	 uzskaita	
parku	teritorijas	un	atpūtas	vietas	kopā	ar	
tām	piegulošajiem	virszemes	ūdeņiem.
Kopējā	uzskaitē	esošā	atpūtai	un	izklai-

dei	 izmantojamā	zeme	475.4823	ha	kop-
platībā,	no	kuriem:
•	 pašvaldībai	 īpašumā	 esošā	 zeme	

76,7398;
•	 pašvaldībai	 piekritīgā	 zeme	

398,7425	ha.
Izmaiņas	2018.	gadā:
Konts 1217 – pārējā zeme  
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:

1514.6539	ha,	no	kuriem:
398.7895	ha	–	īpašumā	esošā	zeme;
1115.8644	 	ha	–	pašvaldībai	piekritīgā	

zeme.

Konts 1214 – zeme zem ēkām un bū-
vēm 
Kopējā	uzskaitē	esošā	zeme	zem	ēkām	

un	būvēm	254.2432	ha	kopplatībā,	no	ku-
riem:	
•	 pašvaldībai	 īpašumā	 esošā	 zeme	

71,2968	ha;
•	 pašvaldībai	 piekritīgā	 zeme	

182,9464	ha,

•	 pašvaldībai	 īpašumā	 esošā	 zeme	
112,5551	ha;
•	 pašvaldībai	 piekritīgā	 zeme	

166,1370	ha;
		 t.sk.	zeme	zem	mežiem	97.87	ha.	
Konts 1218 – inženierbūves  
Uzskaites	 kontā	 1218	 „Inženierbūves”	

Pārgaujas	novada	pašvaldība	uzskaita	visa	
veida	 inženierbūves,	 ielu	 apgaismojuma	
tīklus,	 lietus	 ūdens	 kanalizācijas	 tīklus,	
siltumtrases,	daudzfunkcionālās	būves	ro-
taļu,	sporta	laukumos	un	parkos.

Konts 1219 – pārējais nekustamais 
īpašums 
Uzskaites	kontā	1219	„Pārējais	nekus-

tamais	 īpašums”	 uzskaita	 iepriekš	 ne-
klasificēto	 nekustamo	 īpašumu	 -	 pārējās	
celtnes	un	būves,	kuras	nav	iespējams	kla-
sificēt	kā	ēkas,	transporta	vai	inženierbū-
ves	(sporta	un	atpūtas	būves).

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepa-
beigtā būvniecība  
Pārskata	 gada	 laikā	 šajā	 kontu	 grupā	

uzskaitītas	 pamatlīdzekļu	 izveidošanas	
un	nepabeigtās	celtniecības	–	projektēša-
nas,	 celtniecības,	 būvuzraudzības	 darbu	
un	citas	 izmaksas	 līdz	objektu	nodošanai	
ekspluatācijā.	
Pārskata	 gada	 beigās	 pēc	 stāvokļa	 uz	

31.12.2019.:
•	 pamatlīdzekļu	 izveidošana	 un	 ne-

pabeigtā	 būvniecība,	 konta	 1240	 apgro-
zījuma	 palielinājums	 sniedz	 informāciju	
par	pārskata	gadā	veiktajiem	darbiem,	bet	
samazinājums	par	pabeigtajiem	darbiem:

Nosaukums Atlikums	uz	
01.01.2019

Palielinā-
jums

Nodots	eks-
pluatācijā

Atlikums	uz	
31.12.2019.

Stalbes	vidusskolas	elektroapgādes	
tīklu	pārbūves	projekts 6050 71836 77886 -

Bibliotēkas	“Dzelmes	-1”		telpu	un	
komunikāciju	rekonstrukcija 103605 61351 164956 -

Auciemmuižas	āra	trenažieru	
laukuma	izbūves	projekts 850 22152 23002 -

Saimniecības	ēkas	Doktorāts		
saimniecības	ēkas	rekonstrukcijas	
projekts

8500 108678 - 117178

Ungurmuižas	apkures	sistēmas	
un	leduspagraba	rekonstrukcijas	
projekts

29288 498551 527839 -

Straupes	pils	ūdens	dziļurbuma	
projekts 3751 0 0 3751

Apkures	katla	maiņa	Tautas	namā 4550 70570 75120 -
Raiskuma	pamatskolas	ēkas	fasādes	
renovācija 312307 13694 326002 -

Straupes		skolas	stadiona	pārbūve 4285 0 0 4285
Plāča	ciema	ūdenssaimniecības	
rekonstrukcija 3068 0 0 3068

Auciema	NAI	rekonstrukcija 119218 130065 249282 -
Aleksandra	Bieziņa	Raiskuma	
pamatskolas	iekšējo	inženiertīklu	
renovācija,	telpu	renovācija,	fasādes	
renovācija

11202 0 0 11202

Grants	autoceļu	rekonstrukcijas	
projekti 10976 0 0 10976

Stalbes	siltumtrases	rekonstrukcija 7698 4400 0 12098

Apgaismojuma	rekonstrukcija 14004 0 0 14004

Apgaismojuma	izbūve-Daibē 766 0 0 766
Ūdensvada	izbūve	Rozula–Rozulas	
skola 3567 0 0 3567

Stalbes	vidusskolas	stadiona	
2.kārtas	pārbūves	projekts 4538 0 0 4538

Stalbes	pamatskolas	
struktūrvienības	iekštelpu	
renovācijas	projekts

7018 - 7018

Straupes	pils	jumta	renovācijas	
projekts 8000 8000

Straupes	ciema	katlumājas	
renovācijas	projekts 275697 275697 -

Administrācijas	ēkas	“Iktes”	jumta	
renovācijas	projekts 2904 - 2904

KOPĀ 648224 1274916 1673673 281241
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Budžeta	 līdzekļu	 pieprasījumu	 pro-
jektu	 izstrādāšanu,	 iesniegšanu	 Pašval-
dībā,	kā	arī	to	piešķiršanu,	apstiprināšanu	
un	 grozījumu	 izdarīšanu	 apstiprinātajā	
budžetā	 pašvaldībai,	 Pašvaldības	 iestā-
dēm	 un	 struktūrvienībām	 nosaka	 kār-
tība	 „Par	 Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	
budžeta	 izstrādāšanu,	 apstiprināšanu	 un	
kontroli”.
Pašvaldības	budžets	sastāv	no	pamat-

budžeta,	 speciālā	 budžeta,	 tai	 skaitā	 zie-
dojumi	 un	 dāvinājumi,	 un	 citu	 budžetu	
līdzekļiem.	 Šie	 budžeti	 katram	 saimnie-
ciskajam	gadam	ietver	visus	ieņēmumus,	
apropriācijas	 visiem	 izdevumiem,	 kurus	
paredzēts	 segt	no	budžeta	 līdzekļiem	un	
finansēšanas	daļu.	
Ieņēmumu	uzskaite	tiek	organizēta	pēc	

ienākumu	saņemšanas	avotiem,	ievērojot	
Ministru	 kabineta	 noteikumos	 apstipri-
nāto	budžeta	ieņēmumu	klasifikāciju	pēc	
ekonomiskās	būtības.
Pašvaldības	 izdevumus	 veido	 visi	

maksājumi	 no	 budžeta,	 izņemot	 kredītu	
parādu	pamatsummas	atmaksu	un	ilgter-
miņa	finanšu	ieguldījumus.	Budžeta	izde-
vumu	uzskaite	tiek	organizēta	saskaņā	ar	
Ministru	kabineta	noteikumiem	apstipri-
nāto	budžeta	 izdevumu	ekonomisko	kla-
sifikāciju.	
Pašvaldības	 budžets	 katram	 saimnie-

ciskajam	gadam	tiek	izstrādāts	pēc	naudas	
plūsmas	 principa.	 Gadskārtējais	 budžets	
2019.gadam	 apstiprināts	 18.04.2019	 kā	
saistošie	 noteikumi	 Nr.3.”	 Pārgaujas	 no-
vada	 pašvaldības	 budžets	 2019.gadam”.	
Saistošajos	noteikumos	veikti	4	grozījumi.	
2019.gada	budžets	tika	veidots		un	sa-

stādīts,	 lai	nodrošinātu	optimālu	 finanšu	
resursu	 izmantošanu	 likumdošanā	 no-

Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā budžeta 
ieņēmumiem un izdevumiem

Budžeta izpildes skaidrojums

teikto	 pašvaldības	 funkciju	 izpildei,	 ie-
vērojot	 piesardzības	 principu,	 detalizēti	
izvērtējot	 katras	 pašvaldības	 struktūr-
vienības	 pamatdarbības	 ieņēmumus	 un	
nepieciešamos	 izdevumus,	 saglabājot	 ie-
priekšējo	gadu	pieeju	investīciju	projektu	
finansēšanā,	piesaistot	ārējo	finansējumu	
un	 veidojot	 finanšu	 uzkrājumus	 pašval-
dības	 budžetā.	 2019.gadā	 plānoto	 inves-
tīciju	 plāna	 izpildi	 kavēja	 Valsts	 straujā	
politikas	 maiņa	 un	 prasību	 noteikšana	
aizņēmumu	 saņemšanai.	 Nepietiekamo	
un	nepieejamo	finanšu	resursu	dēļ,		esam	
atlikuši	realizācijas	uzsākšanu	izstrādāta-
jiem	 pašvaldības	 	 infrastruktūras	 attīstī-
bas	un	renovācijas	projektiem	infrastruk-
tūras	jomā.	Projektu	realizāciju	uzsāksim,	
kad	 būs	 pieejams	 aizņēmuma	 finansē-
jums	projektu	realizācijai.
2019.gadā	pašvaldības	konsolidētā	bu-

džeta	ieņēmumi	veidoja	6.92		milj.	EUR	un	
izdevumi	6.56	milj.	EUR	apmērā.	Budžeta	
faktiskā		izpilde	ieņēmumiem		112.6	%		un	
izdevumiem	91.79	%	pret	plānu.	Budžeta	
ieņēmumi		novirzīti	struktūrvienību	funk-
ciju	 finansēšanai,	 plānotajiem	 pasāku-
miem	 un	 investīcijām,	 nodrošinot	 visus	
līdzšinējos	pašvaldības	sniegtos	pakalpo-
jumus	 un	 programmas.	 Infrastruktūras	
attīstībai	saņemti	aizņēmumi	Valsts	kasē	
0.414	milj.	apmērā.	Saistību	apmērs	8.97	
%		pret	budžeta	ieņēmumiem.	
Pamatojoties	 uz	 grozījumiem	 likuma	

“Grozījumi	 Likumā	 par	 budžetu	 un	 fi-
nanšu	 vadību”	 3.	 panta	 iekļauto	 normu	
ievērošanu,	kas	nosaka,	ka	pašvaldību	bu-
džeti	sastāv	no	pamatbudžeta	un	ziedoju-
miem	 un	 dāvinājumiem,	 2019.gada	 bei-
gās	189401	EUR	vērtībā	speciālā	budžeta	
atlikums	iekļauts	pamatbudžeta	atlikumā.

Kods/ 
piezīmes	
numurs

Posteņa	nosaukums	vai	
darījuma	apraksts

Pārskata	
periods	
2019

Iepriek-
šējais	
periods	
2018

Starpība	
salīdzinot	
2019/	2018

%	
izmaiņas	
salīdzinot	
2019/	
2018

A B 1 2 3 4

I. Ieņēmumi kopā (A1 + B1 
+ C1 + D1) 6,928,567 7,392,099 -463,532 -6.27

II. Izdevumi kopā (A2 + B2 
+ C2 + D2) 6,559,859 7,549,301 -989,442 -13.11

A
Naudas līdzekļu plūsma 
no pamatdarbības (A1 
– A2)

1,769,232 997,808 771,424 77.31

A1
Ieņēmumi no pamat-
darbības (A11 līdz A19 
rindas summa)

6,499,377 5,809,893 689,484 11.87

A11 Nodokļu	ieņēmumi 3,355,829 2,984,770 371,059 12.43

A12 Nenodokļu	ieņēmumi 5,011 7,518 -2,507 -33.35

A13 Maksas	pakalpojumi	un	
citi	pašu	ieņēmumi 246,574 226,261 20,313 8.98

A15 Transferti 2,844,409 2,543,144 301,265 11.85
A15.
S130100

Valsts	struktūras	(Cen-
trālā	valdība) 2,577,071 0 2,577,071  

A15.
S130312 Cita	pašvaldība 267,338 0 267,338  

A16 Ziedojumi	un	dāvinājumi 8,390 5,350 3,040 56.82

A19
Citi	ieņēmumi	no	pamat-

darbības,	kas	nav	norādīti	
A11	līdz	A18	rindā

39,164 42,850 -3,686 -8.60

Budžetu izpilde pēc naudas plūsmas salīdzinot ar iepriekšējo periodu

A2
Izdevumi no pamatdar-
bības (A21 līdz A29rin-
das un A32 līdz A33 
rindas summa)

4,730,145 4,812,085 -81,940 -1.70

A21 Atalgojums 2,160,580 2,268,132 -107,552 -4.74

A22
Darba	devēja	valsts	

sociālās	apdrošināšanas	
obligātās	iemaksas,	pabal-
sti	un	kompensācijas

636,172 660,146 -23,974 -3.63

A23
Mācību,	darba	un	

dienesta	komandējumi	un	
dienesta,	darba	braucieni

13,810 18,016 -4,206 -23.35

A24 Pakalpojumi 868,539 873,016 -4,477 -0.51

A25
Krājumi,	materiāli,	

energoresursi,	preces,	
biroja	preces	un	inventārs,	
periodika

433,996 467,464 -33,468 -7.16

A26 Nodokļu,	nodevu	un	
naudas	sodu	maksājumi 13,839 6,851 6,988 102.00

A27

Subsīdijas,	dotācijas	un	
sociālie	pabalsti,	kārtējie	
maksājumi	Eiropas	Savie-
nības	budžetā	un	starptau-
tiskā	sadarbība

280,839 221,300 59,539 26.90

A29 Transferti	(A30	+	A31) 322,370 297,160 25,210 8.48

A30 Uzturēšanas	izdevu-
miem 322,370 297,160 25,210 8.48

B
Naudas līdzekļu plūsma 
no ieguldījumu darbības 
(B1 - B2)

-1,506,258 -2,585,654 1,079,396 -41.75

B1
Ieņēmumi no ieguldīju-
mu darbības (B11 līdz 
B15 rindas summa)

14,686 17,977 -3,291 -18.31

B12
Pamatlīdzekļu	pārdoša-

na	un	atmaksātie	avansa	
maksājumi	par	pamatlī-
dzekļiem

14,686 17,977 -3,291 -18.31

B2
Izdevumi no ieguldījumu 
darbības (B21 līdz B27 
rindas summa)

1,520,944 2,603,631 -1,082,687 -41.58

B21
Nemateriālo	ieguldījumu	

iegāde	un	avansa	maksā-
jumi	par	nemateriālajiem	
ieguldījumiem

9,486 11,500 -2,014 -17.51

B23
Pamatlīdzekļu	iegāde	

un	avansa	maksājumi	par	
pamatlīdzekļiem

1,481,458 159,847 1,321,611 826.80

B24
Pamatlīdzekļu	izveidoša-

na	un	nepabeigtā	būvnie-
cība

0 2,431,788 -2,431,788 -100.00

B25
Līdzdalības	kapitālsa-

biedrību	kapitālā,	akciju	
un	vērtspapīru	iegāde

30,000 0 30,000  

C
Naudas līdzekļu plūsma 
no finansēšanas darbī-
bas (C1 - C2)

105,734 1,430,644 -1,324,910 -92.61

C1
Ieņēmumi no finansēša-
nas darbības (C11 līdz 
C13 rindas summa)

414,504 1,564,229 -1,149,725 -73.50

C11 Aizņēmumi	 414,504 1,564,229 -1,149,725 -73.50

C2
Izdevumi no finansēša-
nas darbības (C21 līdz 
C23 rindas summa)

308,770 133,585 175,185 131.14

C21 Aizņēmumi	 308,770 133,585 175,185 131.14

III. Naudas līdzekļu plūsma 
kopā (I. - II.) 368,708 -157,202 525,910 -334.54

IV. Naudas plūsma kopā (III. 
+ DOT) 368,708 -157,202 525,910 -334.54

VI.
Naudas līdzekļu un 
noguldījumu izmaiņas 
pārskata periodā (NL1 
- NL2)

-368,708 157,202 -525,910 -334.54

NL1
Naudas	līdzekļu	un	nogul-
dījumu	atlikums	perioda	
sākumā

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

NL2
Naudas	līdzekļu	un	nogul-
dījumu	atlikums	perioda	
beigās

1,646,876 1,278,168 368,708 28.85

Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Turpinājums no 5. lpp.
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Pamatbudžeta izdevumu izpilde pret plānu un salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu EKK griezumā

Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Turpinājums no 6. lpp.

Klasifi-
kācijas	
kods

Posteņa	nosaukums

Likums/plāns	gadam Budžeta	izpilde

apstipri-
nāts

ar	izmai-
ņām

izmaiņas 
(2.–	1.)

pārskata	
periodā

iepriekšējā	
pārskata	
periodā

Salīdzi-
not	ar	

iepriekšējo	
pārskata	
gadu

A B 1 2 3 4 7

II. IZDEVUMI KOPĀ 5,181,544 5,725,704 544,160 5,196,224 6,810,231 -1,614,007

II. IZDEVUMI 5,181,544 5,725,704 544,160 5,196,224 6,810,231 -1,614,007

1.0. Uzturēšanas	izdevumi 4,444,139 4,869,221 425,082 4,408,585 4,573,264 -164,679

1.1. Kārtējie	izdevumi 3,832,299 4,239,016 406,717 3,825,376 4,054,804 -229,428

1000 Atlīdzība 2,563,511 2,932,396 368,885 2,779,003 2,907,584 -128,581

1100 Atalgojums 1,976,160 2,253,998 277,838 2,147,632 2,251,902 -104,270

1110 Mēnešalga 0 0 0 1,923,822 2,015,791 -91,969

1111 Deputātu	mēnešalga 0 0 0 35,359 38,174 -2,815

1112

komisiju	un	admi-
nistrācijas	darbinieku	
mēnešalga,	pašvaldības	
domes	komisiju	un	darba	
grupu	locekļu	(kas	nav	
deputāti	un	pašvaldības	
darbinieki)	mēnešalga	//	

0 0 0 191 0 191

1119 Pārējo	darbinieku	
mēnešalga	(darba	alga) 0 0 0 1,888,272 1,977,617 -89,345

1140 Piemaksas,	prēmijas	
un	naudas	balvas 0 0 0 165,162 171,604 -6,442

1141 Piemaksa	par	nakts	
darbu 0 0 0 10,161 12,882 -2,721

1142
Samaksa	par	virs-

stundu	darbu	un	darbu	
svētku	dienās

0 0 0 8,622 8,901 -279

1145
Piemaksa	par	darbu	

īpašos	apstākļos,	speciā-
lās	piemaksas

0 0 0 28,891 31,436 -2,545

1146
Piemaksa	par	perso-

nisko	darba	ieguldījumu	
un	darba	kvalitāti

0 0 0 10,591 10,476 115

1147 Piemaksa	par	papildu	
darbu 0 0 0 57,748 50,737 7,011

1148 Prēmijas	un	naudas	
balvas 0 0 0 28,328 40,769 -12,441

1149

Citas	normatīvajos	
aktos	noteiktās	piemak-
sas,	kas	nav	iepriekš	
klasificētas

0 0 0 20,821 16,403 4,418

1150

Atalgojums	fiziskajām	
personām	uz	tiesiskās	
attiecības	regulējošu	
dokumentu	pamata

0 0 0 58,648 64,507 -5,859

1200

Darba	devēja	valsts	
sociālās	apdrošināšanas	
obligātās	iemaksas,	pa-
balsti	un	kompensācijas

587,351 678,398 91,047 631,371 655,682 -24,311

1210
Darba	devēja	valsts	

sociālās	apdrošināšanas	
obligātās	iemaksas

0 0 0 518,111 547,792 -29,681

1220
Darba	devēja	pabalsti,	

kompensācijas	un	citi	
maksājumi

0 0 0 113,260 107,890 5,370

1221

Darba	devēja	pabalsti	
un	kompensācijas,	no	
kuriem	aprēķina	iedzī	-
votāju	ienākuma	nodokli	
un	valsts	sociālās	ap-
drošināšanas	obligātās	
iemaksas

0 0 0 80,089 78,630 1,459

1223 Mācību	maksas	kom-
pensācija 0 0 0 226 0 226

1227

Darba	devēja	izdevumi	
veselības,	dzīvības	un	
nelaimes	gadījumu	
apdrošināšanai

0 0 0 27,687 26,201 1,486

1228

Darba	devēja	pabalsti	
un	kompensācijas,	no	kā	
neaprēķina	iedzīvotāju	
ienākuma	nodokli	un	
valsts	sociālās	apdrošinā-
šanas	obligātās	iemaksas

0 0 0 5,258 3,059 2,199

2000 Preces	un	pakalpojumi 1,268,788 1,306,620 37,832 1,046,373 1,147,220 -100,847

2100
Mācību,	darba	un	

dienesta	komandējumi,	
darba	braucieni

28,644 27,724 -920 13,810 18,016 -4,206

2110

Iekšzemes	mācību,	
darba	un	dienesta	
komandējumi,	darba	
braucieni

0 0 0 978 334 644

2111 Dienas	nauda 0 0 0 902 12 890

2112
Pārējie	komandējumu	

un	darba	braucienu	
izdevumi

0 0 0 76 322 -246

2120
Ārvalstu	mācību,	darba	

un	dienesta	komandēju-
mi,	darba	braucieni

0 0 0 12,832 17,682 -4,850

A B 1 2 3 4 7

2121 Dienas	nauda 0 0 0 2,761 4,271 -1,510

2122 Pārējie	komandējumu	un	
darba	braucienu	izdevumi 0 0 0 10,071 13,411 -3,340

2200 Pakalpojumi 761,927 749,955 -11,972 599,175 669,477 -70,302

2210
Izdevumi	par	sakaru	pakal-

pojumiem	//	Pasta,	telefona	
un	citi	sakaru	pakalpojumi

0 0 0 14,154 14,773 -619

2220 Izdevumi	par	komunālajiem	
pakalpojumiem 0 0 0 157,913 143,295 14,618

2223 Izdevumi	par	elektroener-
ģiju 0 0 0 147,465 135,597 11,868

2224

Izdevumi	par	atkritumu	
savākšanu,	izvešanu	no	apdzī-
votām	vietām	un	teritorijām	
ārpus	apdzīvotām	vietām	un	
atkritumu	utilizāciju

0 0 0 8,639 7,698 941

2229 Izdevumi	par	pārējiem	ko-
munālajiem	pakalpojumiem 0 0 0 1,809 0 1,809

2230

Iestādes	administratīvie	
izdevumi	un	ar	iestādes	dar-
bības	nodrošināšanu	saistītie	
izdevumi

0 0 0 96,037 113,609 -17,572

2231 Administratīvie	izdevumi	
un	sabiedriskās	attiecības 0 0 0 13,069 7,169 5,900

2232
Auditoru,	tulku	pakalpo-

jumi,	izdevumi	par	iestāžu	
pasūtītajiem	pētījumiem

0 0 0 6,801 18,998 -12,197

2233 Izdevumi	par	transporta	
pakalpojumiem 0 0 0 12,332 19,607 -7,275

2234
Normatīvajos	aktos	no-

teiktie	darba	devēja	veselības	
izdevumi	darba	ņēmējiem

0 0 0 416 572 -156

2235

Izdevumi	par	saņemtajiem	
mācību	pakalpojumiem	//	
Izdevumi	par	saņemtajiem	
apmācību	pakalpojumiem

0 0 0 12,911 7,238 5,673

2236
Maksājumu	pakalpojumi	un	

komisijas	//	Bankas	komisija,	
pakalpojumi

0 0 0 2,043 1,990 53

2239 Pārējie	iestādes	administra-
tīvie	izdevumi 0 0 0 48,465 58,035 -9,570

2240
Remontdarbi	un	iestāžu	

uzturēšanas	pakalpojumi	
(izņemot	kapitālo	remontu)

0 0 0 182,728 218,678 -35,950

2241 Ēku,	būvju	un	telpu	kārtē-
jais	remonts 0 0 0 45,858 56,140 -10,282

2242 Transportlīdzekļu	uzturēša-
na	un	remonts 0 0 0 27,970 28,857 -887

2243
Iekārtas,	inventāra	un	

aparatūras	remonts,	tehniskā	
apkalpošana

0 0 0 40,528 44,099 -3,571

2244 Nekustamā	īpašuma	uztu-
rēšana 0 0 0 38,170 55,530 -17,360

2247 Apdrošināšanas	izdevumi 0 0 0 6,950 9,697 -2,747

2249 Pārējie	remontdarbu	un	ies-
tāžu	uzturēšanas	pakalpojumi 0 0 0 23,252 24,355 -1,103

2250 Informācijas	tehnoloģiju	
pakalpojumi 0 0 0 26,193 18,836 7,357

2251 Informācijas	sistēmas	
uzturēšana 0 0 0 17,586 14,850 2,736

2259 Pārējie	informācijas	tehno-
loģiju	pakalpojumi 0 0 0 8,607 140 8,467

2260 Īre	un	noma 0 0 0 17,656 20,026 -2,370

2261 Ēku,	telpu	īre	un	noma 0 0 0 6,541 10,437 -3,896

2264 Iekārtu,	aparatūras	un	
inventāra	īre	un	noma 0 0 0 11,115 9,541 1,574

2269 Pārējā	noma 0 0 0 0 48 -48

2270 Citi	pakalpojumi 0 0 0 96,915 136,121 -39,206

2279 Pārējie	iepriekš	nekla-
sificētie	pakalpojumu	veidi 0 0 0 96,915 136,121 -39,206

2280

Maksājumi	par	parāda	
apkalpošanu	un	komisijas	
maksas	par	izmantotajiem	
atvasinātajiem	finanšu	
instrumentiem	//	Maksājumi	
par	saņemtajiem	finanšu	
pakalpojumiem

0 0 0 7,579 4,139 3,440

2300

Krājumi,	materiāli,	energo-
resursi,	preces,	biroja	preces	
un	inventārs,	kurus	neuzskaita	
kodā	5000

458,460 507,073 48,613 417,061 450,464 -33,403

2310 Izdevumi	par	precēm	iestā-
des	darbības	nodrošināšanai 0 0 0 89,755 109,691 -19,936

2311 Biroja	preces 0 0 0 14,722 19,044 -4,322

2312 Inventārs 0 0 0 51,331 50,964 367

2313 Spectērpi 0 0 0 2,756 2,171 585

2314

Izdevumi	par	precēm	iestā-
des	administratīvās	darbības	
nodrošināšanai	un	sabiedrisko	
attiecību	īstenošanai

0 0 0 20,946 37,512 -16,566
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A B 1 2 3 4 7

2320 Kurināmais	un	enerģētiskie	
materiāli 0 0 0 220,678 250,493 -29,815

2321 Kurināmais 0 0 0 164,327 191,347 -27,020

2322 Degviela 0 0 0 55,908 58,507 -2,599

2329 Pārējie	enerģētiskie	ma-
teriāli 0 0 0 443 639 -196

2340

Zāles,	ķimikālijas,	laborato-
rijas	preces,	medicīniskās	ierī-
ces,	medicīniskie	instrumenti,	
laboratorijas	dzīvnieki	un	to	
uzturēšana

0 0 0 820 1,237 -417

2341 Zāles,	ķimikālijas,	laborato-
rijas	preces 0 0 0 662 1,035 -373

2343 Asins	iegāde 0 0 0 0 202 -202

2344
Medicīnas	instrumenti,	

laboratorijas	dzīvnieki	un	to	
uzturēšana

0 0 0 158 0 158

2350 Kārtējā	remonta	un	iestāžu	
uzturēšanas	materiāli 0 0 0 47,661 50,194 -2,533

2360
Valsts	un	pašvaldību	aprūpē	

un	apgādē	esošo	personu	
uzturēšana

0 0 0 42,421 25,961 16,460

2361 Mīkstais	inventārs 0 0 0 49 0 49

2362 Virtuves	inventārs,	trauki	
un	galda	piederumi 0 0 0 266 446 -180

2363 Ēdināšanas	izdevumi 0 0 0 42,106 25,515 16,591

2370 Mācību	līdzekļi	un	materiāli 0 0 0 13,168 12,588 580

2390 Pārējās	preces 0 0 0 2,558 300 2,258

2400 Izdevumi	periodikas	iegādei 3,150 3,154 4 2,488 2,480 8

2500

Budžeta	iestāžu	nodokļu,	
nodevu	un	sankciju	mak-
sājumi	//	Budžeta	iestāžu	
nodokļu,	nodevu	un	naudas	
sodu	maksājumi

16,607 18,714 2,107 13,839 6,783 7,056

2512 Budžeta	iestāžu	pievienotās	
vērtības	nodokļa	maksājumi 0 0 0 9,783 2,816 6,967

2515 Budžeta	iestāžu	dabas	
resursu	nodokļa	maksājumi 0 0 0 4,055 3,967 88

2519 Pārējie	budžeta	iestāžu	pār-
skaitītie	nodokļi	un	nodevas 0 0 0 1 0 1

1.2. Procentu	izdevumi 2,000 2,000 0 0 0 0

4000 Procentu	izdevumi 2,000 2,000 0 0 0 0

1.3. Subsīdijas,	dotācijas	un	
sociālie	pabalsti 337,840 291,000 -46,840 260,839 221,300 39,539

3000 Subsīdijas	un	dotācijas 103,150 102,550 -600 98,728 86,947 11,781

3200
Subsīdijas	un	dotācijas	

komersantiem,	biedrībām	un	
nodibinājumiem

103,150 102,550 -600 98,728 86,947 11,781

3260

Valsts	un	pašvaldību	bu-
džeta	dotācija	komersantiem,	
biedrībām,	nodibinājumiem	
un	fiziskām	personām

0 0 0 98,728 86,947 11,781

3262

Valsts	un	pašvaldību	
budžeta	dotācija	komersan-
tiem,	ostām	un	speciālajām	
ekonomiskajām	zonām

0 0 0 7,378 0 7,378

3263
Valsts	un	pašvaldību	

budžeta	dotācija	biedrībām	un	
nodibinājumiem

0 0 0 91,350 86,947 4,403

6000 Sociālie	pabalsti 234,690 188,450 -46,240 162,111 134,353 27,758

6200 Pensijas	un	sociālie	pabalsti	
naudā 37,440 37,440 0 23,519 54,092 -30,573

6240 Valsts	un	pašvaldību	nodar-
binātības	pabalsti	naudā 0 0 0 2,192 3,358 -1,166

6242 Bezdarbnieka	stipendija 0 0 0 2,192 3,358 -1,166

6250 Pašvaldību	sociālā	palīdzība	
iedzīvotājiem	naudā 0 0 0 9,311 35,425 -26,114

6252 Pabalsti	veselības	aprūpei	
naudā 0 0 0 0 25,398 -25,398

6254

Pašvaldību	pabalsti	naudā	
krīzes	situācijā	//	Pašvaldību	
vienreizējie	pabalsti	naudā	
ārkārtas	situācijā

0 0 0 778 788 -10

6255
Sociālās	garantijas	bā-

reņiem	un	audžuģimenēm	
naudā

0 0 0 8,533 9,239 -706

6260
Pabalsts	garantētā	minimā-

lā	ienākumu	līmeņa	nodroši-
nāšanai	naudā

0 0 0 0 689 -689

6270 Dzīvokļa	pabalsts	naudā 0 0 0 12,016 14,620 -2,604

6300 Sociālie	pabalsti	natūrā 99,000 99,000 0 97,413 15,094 82,319

6320 Pašvaldību	sociālā	palīdzība	
iedzīvotājiem	natūrā 0 0 0 94,689 15,094 79,595

6321 Pabalsti	veselības	aprūpei	
natūrā 0 0 0 29,535 0 29,535

6322 Pabalsti	ēdināšanai	natūrā 0 0 0 65,154 15,076 50,078

6329 Pārējā	sociālā	palīdzība	
natūrā 0 0 0 0 18 -18

6360 Dzīvokļa	pabalsts	natūrā 0 0 0 2,724 0 2,724

6400
Pārējie	klasifikācijā	nemi-

nētie	maksājumi	iedzīvotājiem	
natūrā	un	kompensācijas

98,250 52,010 -46,240 41,179 65,167 -23,988

A B 1 2 3 4 7

6410 Pašvaldības	pirktie	sociālie	
pakalpojumi	iedzīvotājiem 0 0 0 14,645 1,740 12,905

6411 Samaksa	par	aprūpi	mājās 0 0 0 1,210 1,740 -530

6412

Samaksa	par	ilgstošas	
sociālās	aprūpes	un	sociālās	
rehabilitācijas	institūciju	
sniegtajiem	pakalpojumiem

0 0 0 8,741 0 8,741

6419

Samaksa	par	pārējiem	
sociālajiem	pakalpojumiem	
saskaņā	ar	pašvaldību	saisto-
šajiem	noteikumiem

0 0 0 4,694 0 4,694

6420

Izdevumi	par	piešķīrumiem	
iedzīvotājiem	natūrā,	naudas	
balvas,	izdevumi	pašvaldību	
brīvprātīgo	iniciatīvu	izpildei	
//	Maksājumi	iedzīvotājiem	
natūrā,	naudas	balvas,	izde-
vumi	pašvaldību	brīvprātīgo	
iniciatīvu	izpildei

0 0 0 26,534 63,427 -36,893

6421

Izdevumi	par	piešķīru-
miem	iedzīvotājiem	natūrā	
brīvprātīgo	iniciatīvu	izpildei	
//	Maksājumi	iedzīvotājiem	
natūrā

0 0 0 2,352 1,610 742

6422 Naudas	balvas 0 0 0 450 0 450

6423 Izdevumi	brīvprātīgo	inicia-
tīvu	izpildei 0 0 0 23,732 61,817 -38,085

7000

Transferti,	uzturēšanas	
izdevumu	transferti,	pašu	re-
sursu	maksājumi,	starptautis-
kā	sadarbība	//	Uzturēšanas	
izdevumu	transferti,	pašu	
resursu	maksājumi,	starptau-
tiskā	sadarbība

272,000 337,205 65,205 322,370 297,160 25,210

7210

Pašvaldību	transferti	citām	
pašvaldībām	//	Pašvaldību	uz-
turēšanas	izdevumu	transferti	
citām	pašvaldībām

0 0 0 321,272 296,660 24,612

7245

Pašvaldību	atmaksa	valsts	
budžetam	par	iepriekšējos	
gados	saņemto,	bet	neizlieto-
to	valsts	budžeta	transfertu	
uzturēšanas	izdevumiem

0 0 0 398 0 398

7270

Pašvaldību	uzturēšanas	
izdevumu	transferti	valsts	
budžeta	daļēji	finansētām	
atvasinātajām	publiskajām	
personām,	budžeta	nefinansē-
tām	iestādēm

0 0 0 700 500 200

2.0. Kapitālie	izdevumi 737,405 856,483 119,078 787,639 2,236,967 -1,449,328

5000 Pamatkapitāla	veidošana 737,405 856,483 119,078 787,639 2,236,967 -1,449,328

5100 Nemateriālie	ieguldījumi 0 10,000 10,000 9,486 11,996 -2,510

5110 Attīstības	pasākumi	un	
programmas 0 0 0 9,486 11,500 -2,014

5140 Nemateriālo	ieguldījumu	
izveidošana 0 0 0 0 496 -496

5200 Pamatlīdzekļi 737,405 846,483 109,078 778,153 2,224,971 -1,446,818

5230 Pārējie	pamatlīdzekļi 0 0 0 48,113 118,540 -70,427

5231 Transportlīdzekļi 0 0 0 16,082 24,515 -8,433

5232 Saimniecības	pamatlīdzekļi X X X X 21,737

5233 Bibliotēku	krājumi 0 0 0 9,767 8,127 1,640

5238 Datortehnika,	sakaru	un	
cita	biroja	tehnika 0 0 0 4,874 27,217 -22,343

5239 Pārējie	iepriekš	neklasificē-
tie	pamatlīdzekļi 0 0 0 17,390 36,944 -19,554

5240 Pamatlīdzekļu	izveidošana	
un	nepabeigtā	būvniecība 0 0 0 0 35,324 -35,324

5250 Kapitālais	remonts	un	
rekonstrukcija 0 0 0 730,040 2,071,107 -1,341,067

01.000 Vispārējie	valdības	dienesti 481,221 481,221 0 414,702 489,482 -74,780

03.000 Sabiedriskā	kārtība	un	
drošība 96,106 96,106 0 77,739 92,433 -14,694

03.100 Policija 30,136 30,136 0 26,906 28,313 -1,407

03.200
Ugunsdrošības,	uguns-

dzēsības,	glābšanas	un	civilās	
drošības	dienesti	

28,410 28,410 0 23,657 28,038 -4,381

03.300 Tiesa	un	prokuratūras	
iestādes	 37,560 37,560 0 27,176 36,082 -8,906

04.000 Ekonomiskā	darbība	 68,074 68,074 0 51,727 111,807 -60,080

04.100
Vispārēja	ekonomiska,	

komerciāla	un	nodarbinātības	
darbība	

8,729 8,729 0 6,590 5,923 667

04.500 Transports 25,803 25,803 0 24,456 23,565 891

04.700 Citas	nozares 33,542 33,542 0 20,681 82,319 -61,638

05.000 Vides	aizsardzība 63,364 65,405 2,041 64,039 60,697 3,342

05.200 Notekūdeņu	apsaimnie-
košana	 63,364 65,405 2,041 64,039 60,697 3,342

06.000 Teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošana	 935,908 945,848 9,940 788,235 2,714,363 -1,926,128

06.100 Mājokļu	attīstība	 235,505 233,217 -2,288 203,869 623,442 -419,573

06.200 Teritoriju	attīstība	 266,719 276,719 10,000 212,363 1,530,510 -1,318,147

06.300 Ūdensapgāde	 53,847 54,074 227 44,613 201,645 -157,032
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Raimonds Mežaks,
mežsaimniecības demonstrējumu 
teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks

Šobrīd	 spēkā	 esošā	 Meža	 li-
kuma	 izpratnē	 meža	 inventari-
zācija	 ir	 informācijas	 iegūšana	
par	 mežu	 un	 tam	 piegulošiem	
purviem,	 meža	 infrastruktūras	
objektiem,	 mežā	 ietilpstošiem	
pārplūstošiem	 klajumiem,	 pur-
viem	un	laucēm	un	iegūtās	infor-
mācijas	 dokumentēšana.	 Meža	
inventarizācijas	 derīguma	 ter-
miņš	ir	20	gadi.	Pašlaik	termiņš	
beidzies	 tām	 meža	 inventari-
zācijām,	 kuras	 veiktas	 un	 VMD	
apstiprinātas	līdz	2000.	gada	17.	
martam.	Savukārt	pēc	šī	datuma	
apstiprinātās	meža	 inventarizā-
cijas	vēl	ir	spēkā	līdz	2020.	gada	
beigām.	Ja	inventarizācija	veikta	
un	 apstiprināta	 laika	 posmā	 no	
2000.	gada	18.	marta	līdz	2000.	
gada	 31.	 decembrim,	 tad	 tā	 ir	
spēkā	 līdz	 2020.	 gada	 31.	 de-
cembrim.	 2001.	 gadā	 veiktajām	
un	 VMD	 apstiprinātajām	 meža	
inventarizācijām	 derīguma	 ter-
miņš	 beidzas	 2021.	 gada	 31.	
decembrī,	bet	2002.	gadā	apstip-
rinātajām	derīguma	termiņš	bei-
dzas	2022.	gada	31.	decembrī	un	
tā	 tālāk.	 Protams,	 ja	meža	 īpaš-
nieks	vēlas,	 viņš	drīkst	 inventa-
rizēt	mežu	arī	biežāk.	Tomēr	tas	
ir	 maksas	 pakalpojums.	 Tāpēc	
meža	 īpašniekam	 svarīgi	 sekot	
līdzi	 savas	 meža	 inventarizāci-
jas	 lietas	 derīguma	 termiņam,	
lai	nepienāk	tāda	situācija,	ka	ir	
vēlme	veikt	veselo	koku	ciršanu	
mežā	vai	plānot	ES	(Eiropas	Sa-
vienība)	 atbalstītus	 projektus,	
bet	 jāsaņem	 atteikums,	 jo	 izrā-
dās,	ka	inventarizācija	vairs	nav	
spēkā.	
Meža	 inventarizācija	 nav	 ti-

kai	 informācijas	 iegūšana	 un	
apstrāde,	 tā	 ietver	 sevī	 ļoti	 at-
bildīgu	 posmu	 –	 zemes	 robežu	
atjaunošanu,	 kas	 daudziem	 ir	
problēma.	 Meža	 inventarizāciju	
veic	sertificēti	speciālisti.	Latvijā	
ir	 divi	 sertifikācijas	 uzņēmumi	
–	 “Latvijas	 Koksnes	 kvalitātes	
ekspertu	savienība”	un	SIA	 “Sil-
vasert”.	To	interneta	mājas	lapās	
pieejami	 meža	 inventarizācijas	
veicēju	 saraksti	 ar	 papildinfor-
māciju	 par	 sertificēto	 personu	
sertifikāta	 derīguma	 termiņu,	
kontaktiem	un	darbības	reģionu.	
Pirms	 vienoties	 par	 darbu	 sāk-
šanu,	 meža	 īpašniekam	 vaja-
dzētu	 pārliecināties,	 vai	 inven-
tarizācijas	veicējam	nav	beidzies	
sertifikāta	derīguma	termiņš	un	
tas	 nebeigsies	 tuvākajā	 laikā.	
Meža	 nogabalu	 inventarizāciju	
sertificētā	 persona	 veic	 balsto-
ties	 uz	 Valsts	 zemes	 dienestā	
(VZD)	pieejamo	informāciju.	Tā-
pat	 tiek	 izmantota	 informācija	
no	novada	teritorijas	plānošanas	
dokumentiem.	 Ja	meža	 inventa-
rizācija	jau	iepriekš	ir	veikta,	in-
ventarizācijas	veicējam,	lai	būtu	
iespējams	 iegūt	 detalizētāku	
priekšstatu	par	inventarizējamo	
platību	 un	 korekti	 tos	 atspogu-
ļot,	būs	nepieciešama	pašreizējā	
informācija	 par	 meža	 zemēm	
no	 Valsts	meža	 dienesta	 (VMD)	
uzturētā	 Meža	 valsts	 reģistra	
(MVR).	 Informācija	 no	MVR,	 vi-
sērtāk	un	bez	maksas,	iegūstama	
tiešsaistes	režīmā.	Lai	to	izdarītu	
vispirms	 īpašniekam	 no	 VMD	
jāiegūst	 autorizācijas	 vārds	 un	
parole.	Detalizētāks	apraksts	ie-
gūstams	VMD	mājas	 lapā	www.
vmd.gov.lv,	sadaļas	“Meža	inven-
tarizācija”	 apakšsadaļā	 “Meža	
valsts	 reģistra	 informācijas	 sa-
ņemšana”.	

Ja	 iepriekš	meža	inventarizā-
cija	 nav	 veikta,	 sertificētā	 per-
sona	 datus	 iegūs	 balstoties	 uz	
pieejamajām	 ortofoto	 kartēm	
un	dabā	veiktajiem	mērījumiem.	
Lai	 meža	 inventarizācija	 būtu	
derīga	 un	 uz	 tās	 pamata	 varētu	
plānot	 koku	 ciršanu,	 dabas	 aiz-
sardzību	 un	 citas	 darbības,	 tai	
jābūt	 apstiprinātai	 Valsts	 meža	
dienestā.	Pēc	datu	iegūšanas	in-
ventarizācijas	 veicējs	 nodrošina	
to	 apstrādi	 un	 nodošanu	 meža	
īpašniekam	un	VMD.	Meža	īpaš-
nieks,	 parasti	 divos,	 retāk	 trijos	
eksemplāros,	 saņem	 meža	 in-
ventarizācijas	 lietu	 papīra	 for-
mātā,	 kuras	 vienu	 eksemplāru	
paraksta	un	iesniedz	VMD.	Meža	
inventarizācijas	 veicējs	 nodro-
šina,	 ka	 VMD	 tiek	 iesniegti	 dati	
digitālā	formātā.	
Normatīvi	 paredz,	 ka	 meža	

inventarizācija	 VMD	 jāiesniedz	
sešu	 mēnešu	 laikā	 kopš	 izgata-
vošanas.	 Otrs	 meža	 inventari-
zācijas	 lietas	eksemplārs	papīra	
formātā	 paliek	 meža	 īpašnie-
kam,	 bet	 trešais	 var	 būt	 nepie-
ciešams,	 ja	 zeme	 atrodas	 īpaši	
aizsargājamā	 dabas	 teritorijā,	
piemēram	 Gaujas	 nacionālajā	
parkā	 (GNP).	 To	 kopā	 ar	 Meža	
apsaimniekošanas	 plānu	 (MAP)	
iesniedz	Dabas	aizsardzības	pār-
valdē	 (DAP).	 Svarīgi,	 lai	 meža	
inventarizācijas	 lieta,	 brīdī,	 kad	
tā	tiek	iesniegta	DAP,	ir	apstipri-
nāta	VMD.	Apstiprināšanas	faktu	
meža	 īpašnieks	 var	 pārbaudīt	
VMD	mājas	 lapā	 www.vmd.gov.
lv	sadaļas	“Meža	inventarizācija”	
apakšsadaļā	 “Lēmumi	par	meža	
inventarizāciju	 reģistrēšanu	
Meža	 valsts	 reģistrā”.	 Apakšsa-
daļai	 pievienota	 “excel”	 datne,	
kurā	pa	mēnešiem	apkopota	 in-
formācija	 par	 apstiprinātajām	

meža	 inventarizācijām.	 Ja	meža	
inventarizācijas	 dati	 vai	 visbie-
žāk	 zemes	 īpašuma	 robežu	 stā-
voklis	 neatbilst	 normatīvu	 pra-
sībām,	 meža	 īpašnieks	 saņem	
rakstisku	 atteikumu,	 kurā	 VMD	
amatpersona	 atklāj	 negatīvā	
lēmuma	 iemeslus.	 Meža	 īpaš-
niekam	konstatējot	 trūkumus	 ir	
iespēja	ar	 rakstisku	 iesniegumu	
atsaukt	meža	inventarizāciju	tās	
izskatīšanas	 laikā	 un	 pēc	 kļūdu	
labošanas	 to	 iesniegt	 atkārtoti.	
Pēc	 VMD	 sniegtās	 informācijas	
šādu	 iespēju	2019.	gadā	 izman-
tojuši	 929	 zemes	 vienību	 īpaš-
nieki.	 Savukārt	par	1327	zemes	
vienībām	 pieņemts	 negatīvs	 lē-
mums	un	dati	 par	 tām	nav	pie-
vienoti	 Meža	 valsts	 reģistram.	
Pozitīvs	lēmums	2019.	gadā	pie-
ņemts	 par	 23075	 zemes	 vienī-
bām.	Tātad	lielākā	daļa	iesniegto	
inventarizāciju	 ir	 pievienotas	
MVR.	Cenu	nosaka	brīvais	tirgus,	
tomēr	 orientējoši,	 līdz	 10	 hek-
tāru	 liela	 meža	 inventarizācija	
izmaksās	aptuveni	100	 līdz	150	
euro.	Ja	meža	zemju	platība	pār-
sniedz	10	hektārus,	tad	inventa-
rizācija	 izmaksās	 vidēji	 10–15	
euro	par	hektāru.

Īpašumu robežas joprojām 
grūti atrodamas

Kā	 savā	 mājaslapā	 norāda	
Valsts	 meža	 dienests,	 tad	 gal-
venais	 meža	 inventarizāciju	
atteikuma	 iemesls	 ir	 nesakār-
totas	 robežas.	 Tas	 nozīmē,	 ka	
korekti	 meža	 inventarizācijas	
dati	 nenozīmē,	 ka	 noteikti	 būs	
pozitīvs	 lēmums.	 Vienkāršākās	
ir	situācijas,	kad	robežkupicas	ir	
atrodamas.	 Atliek	 attīrīt	 no	 ap-
auguma	vienu	metru	platu	joslu	
vai	 uz	 kokiem	 veikt	 atzīmes	 ar	
ūdensnoturīgu	krāsu,	lai	kupicas	

savienotu	un	būtu	skaidri	sapro-
tams,	 kur	 beidzas	 viena	 zemes	
vienība	un	sākas	nākamā.	Sarež-
ģītākās	 situācijās,	 kad	 kupicas	
nav	 bijušas	 vai	 arī	 iznīcinātas,	
var	 nākties	 piesaistīt	 sertificētu	
mērnieku,	 kas	 ir	 vienīgā	 per-
sona,	 kurai	 tiesības	 noteikt	 ku-
picu	atrašanās	vietu	dabā.	Šis	ir	
maksas	pakalpojums.
Par	 savlaicīgu	 meža	 inven-

tarizācijas	 datu	 neiesniegšanu	
likumdevējs	paredzējis	adminis-
tratīvo	atbildību
Meža	 inventarizācijas	 datu	

sagatavošana	 un	 iesniegšana	
zemes	 gabaliem,	 kuriem	 tā	 nav	
veikta	vai	ir	novecojusi,	nav	brīv-
prātīgs	 pasākums.	 Likumdevējs	
paredzējis,	 ka	 informācijas	 ne-
iesniegšanas	 gadījumā	personai	
draud	 administratīvā	 atbildība.	
Sods	par	informācijas	neiesnieg-
šanu	saskaņā	ar	Administratīvās	
atbildības	likuma	(AAL)	3.	panta	
otrās	 daļas	 pārkāpšanu	 var	 būt	
brīdinājums	 vai	 naudas	 sods	
fiziskajām	 personām	 līdz	 simt	
četrdesmit	 naudas	 soda	 vienī-
bām,	bet	juridiskajām	personām	
no	 četrpadsmit	 līdz	 divtūkstoš	
astoņsimt	 naudas	 soda	 vienī-
bām.	 Administratīvās	 atbildības	
likuma	 16.	 panta	 otrajā	 daļā	
noteikts,	 ka	 viena	 naudas	 soda	
vienība	 ir	 pieci	 euro,	 līdz	 ar	 to	
fiziskajām	 personām	 maksimā-
lais	soda	apjoms	var	būt	līdz	700	
euro,	 bet	 juridiskām	 personām	
līdz	 14000	 euro.	 Meža	 inventa-
rizācijas	 neveikšana	 ir	 ilgstošs	
administratīvais	 pārkāpums,	
un	 Administratīvās	 atbildības	
likuma	 26.	 pantā	 ir	 paredzēta	
iespēja	sodīt	atkārtoti	par	šī	pār-
kāpuma	turpināšanu.

Par meža inventarizācijas neiesniegšanu 
var sodīt

A B 1 2 3 4 7

06.600
Pārējā	citur	neklasificētā		

teritoriju	un	mājokļu	apsaim-
niekošanas	darbība	

379,837 381,838 2,001 327,390 358,766 -31,376

08.000 Atpūta,	kultūra	un	reliģija 1,020,969 1,018,928 -2,041 937,307 524,969 412,338

08.100 Atpūtas	un	sporta	
pasākumi 140,131 140,131 0 128,447 136,395 -7,948

08.200 Kultūra	 880,838 878,797 -2,041 808,860 388,574 420,286

09.000 Izglītība 2,130,414 2,664,634 534,220 2,542,334 2,490,802 51,532

09.100 Pirmskolas	izglītība	
(ISCED-97	0.	līmenis) 114,532 114,532 0 113,981 93,721 20,260

09.200
Pamatizglītība,	vispārējā	

un	profesionālā	izglītība		(IS-
CED-97	1.,	2.	un	3.	līmenis)	

1,803,382 2,297,905 494,523 2,177,234 2,141,510 35,724

09.510 Interešu	un	profesionālās	
ievirzes	izglītība	 12,500 22,197 9,697 21,377 22,757 -1,380

09.800 Pārējā	citur	neklasificētā	
izglītība	 200,000 230,000 30,000 229,742 232,814 -3,072

10.000 Sociālā	aizsardzība 385,488 385,488 0 320,141 325,678 -5,537

IV. FINANSĒŠANA 48,034 34,927 -13,107 -978,206 1,796,883 -2,775,089

F40020000 Aizņēmumi -788,444 -373,940 414,504 105,734 1,430,644 -1,324,910

F40020020 Saņemto	aizņēmumu	
atmaksa -788,444 -788,444 0 -308,770 -133,585 -175,185

F50010000 līdzdalība	pašu	kapitālā -30,000 -30,000 0 -30,000 0 -30,000

Pārgaujas	novada	pašvaldības	2019.gada	publiskā	pārskata	pilnā	 versija	pieejama	
mājaslapā	www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada pašvaldības 
2019. gada publiskais pārskats

Turpinājums no 6. lpp.

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas	 novada	 pašvaldība	 īs-
tenojusi	 projektu	 “Zivju	 resursu	
atjaunošana	 Pārgaujas	 novada	 Sā-
rumezerā”,	 kas	 īstenots	 Zivju	 fonda	
pasākumā	 “Zivju	 resursu	pavairošana	
un	atražošana	publiskajās	ūdenstilpēs	
un	 ūdenstilpēs,	 kurās	 zvejas	 tiesības	

pieder	valstij,	citās	ūdenstilpēs,	kas	ir	
valsts	 vai	 pašvaldību	 īpašumā,	 kā	 arī	
privātajās	upēs,	kurās	 ir	atļauta	mak-
šķerēšana”.	
Jau	 iepriekš	 ziņots,	 ka	 Zivju	 fonda	

padome	 projektu	 apstiprinājusi	
2020.	 gada	 25.	 martā	 (Zivju	 fonda	
padomes	 2020.gada	 25.	 marta	 sēdes	
protokols	 Nr.4.1-28e/3/2020).	 Zivju	
fonda	piešķirtais	finansējums	projekta	
īstenošanai	 ir	 1574,40	 eiro,	 nepiecie-
šamo	 līdzfinansējumu	nodrošina	Pār-
gaujas	 novada	 paš	valdība.	 Projekta	
ietvaros	 Sārumezerā	 ielaisti	 astoņi	
tūkstoši	līdaku	mazuļi,	kurus	piegādā-
jusi	SIA	“Rūjas	zivju	audzētava”.

Ar Zivju fonda atbalstu 
palielināti zivju resursi 
Sārumezerā
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Haralds Bruņinieks,  
sacensību tiesnesis

Šī	 gada	11.	 jūlijā	Kocēnu	no-
vada	 Sporta	 namā	 notika	 sestā	
Latvijas	 čempionāta	 atlētiskajā	
vingrošanā	 pirmais	 posms.	 	 Sa-
censību	 programma	 paredzēja	
izpildīt	 četrus	 vingrinājumus	
pietupienus	 ar	 svara	 stieni	 ple-
cos,	svara	stieņa	spiešanu	guļus,	
pievilkšanos	 kārienā	 (sievie-
tēm	–	ar	balstu)	un	svara	stieņa	
raušanu.	Minētos	vingrinājumus	
vajadzēja	 izpildīt	 plūsmas	 me-
todē	ar	maksimālo	atkārtojumu	
skaitu	un	noteiktu	svara	lieluma	
pēc	ķermeņa	masas,	vecuma	un	
dzimuma	kategorijām.	 Savukārt	
kategorijā	 ar	 kustību	 traucē-

jumiem	 vajadzēja	 izpildīt	 vin-
grinājumus	 pēc	 izvēles,	 svara	
stieņa	 spiešanā	 guļus,	 pietu-
pienā	ar	svara	stieni	plecos,	kāju	
spiešanā	45	grādos	un	vēderpre-
ses	vingrinājumā.	
Pārgaujas	novada	sportistu	

rezultāti
Vīriešu	kategorijā		2.	vieta	Ju-

rijam	Gammer	šmitam.	
Senioru	 kategorijā	 2.	 vieta	

Ivaram	Oraševskim.
Sieviešu	 kategorijā	 2.	 vieta	

Olgai	Oraševskai,	3.	vieta	Daigai	
Hofmanei.
Pasākumu	 atbalstīja	 Latvijas	

Tautas	 sporta	 asociācija,	 Izglītī-
bas	 un	 zinātnes	ministrija,	 Lat-
vijas	sporta	federāciju	padome.	

noslēdzies Atlētiskās 
vingrošanas 
6. čempionāta 1. posms

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

Sestais	 Latvijas	 čempionāts	
atlētiskajā	 vingrošanā	 otrais	
posms	 „Svaru	 bumbu	 celšana”	
tika	rīkots	šī	gada	18.	jūlijā	Ama-
tas	 novada	 Zaubes	 pamatskolā.	
Sacensības	 organizēja	 Ziemeļ-
vidzemes	 atlētu	 savienība	 un	
Latvijas	Tautas	sporta	asociācija.	
Sacensību	 dalībniekiem	 bija	 jā-
veic	 divi	 vingrinājumi	 –	 svara	
bumbu	 grūšana	 un	 raušana.	
Papildus	posma	sacensībām	no-
tika	 Amatas	 novada	 atlētiskās	
vingrošanas	 čempionāts.	 Dalīb-
niekiem	 vajadzēja	 izpildīt	 svara	
stieņa	 spiešanu	 guļus,	 roku	 sa-
liekšanu	 ar	 svara	 stieni,	 vēder-
preses	vingrinājumu	un	pievilk-
šanos	pie	stieņa.
Sacensības	atbalstīja	Latvijas	

tautas	 sporta	 asociācija,	 Izglītī-
bas	 un	 zinātnes	ministrija,	 Lat-
vijas	 sporta	 federāciju	 padome,	
Amatas	 novada	 pašvaldība	 ar	
aktīvu	 Amatas	 novada	 sporta	
dzīves	 organizatora	 Ērika	 Bau-
era	līdzdalību.	
Pēc	otrā	posma	noslēguma	ar	

180	 punktiem	 Jurijs	 Gammerš-
mits	un	Juris	Liniņš	dala	1.	un	2.	
vietu,	 trešajā	 ar	 160	 punktiem	
atrodas	Ivars	Oraševskis.	Jaunie-
šiem	 tas	 pats	 punkutu	 skaits	 ir	
Rihardam	Tomsonam	un	Rojam	
Šmitam.	 Priekšā	 vēl	 seši	 posmi,	
kur	būs	jāsacenšas	gan	vieglatlē-
tikas	disciplīnās,		velobraucienā,	
gan	dažādu	spēka	vingrinājumu	
kompleksu	izpildē.

Pārgaujas novada sportistu 
rezultāti

Vīriešu	kategorijā	1.	vieta		Ju-
rijam	Gammeršmitam.
Senioru	 kategorijā	 2.	 vieta	

Ivaram	Oraševskim.
Sieviešu	 kategorijā	 1.	 vieta		

Olgai	Oraševskai.
Absolūtajā	 vērtējum	 1.	 vieta		

Jurijam	 Gammeršmitam	 un	 1.	
vieta	Olgai	Oraševskai.
Amatas	 novada	 atlētiskās	

vingrošanas	 čempionātā	 vīriešu	
kategorijā	1.	vieta	Jurijam	Gam-
meršmitam;	 2.	 vieta	 Ivaram	
Oraševskim.	 Sieviešu	 kategorijā	
1.vieta	–	Olgai	Oraševskai;
Sacensību	 galvenais	 tiesne-

sis	–	Haralds	Bruņinieks.

Par 2. posma 
uzvarētājiem kļūst 
pārgaujieši

15. augustā plkst. 22.00   pie Straupes pamatskolas

15. augustā plkst. 22.00 pie Straupes pamat-
skolas

spēlfilma “PILSĒTA PIE UPES” 
Ansim	 ir	 nevainīga	 profesija	 -	 daiļkrāsotājs,	

un	viņš	ir	pieprasīts	pie	visām	varām,	kas	nomai-
nās	 īsā	 laika	 posmā	 pagājušā	 gadsimta	 30.	 gadu	
beigās.	 Patosa	pilnos	ulmaņlaikus	nomaina	 skar-

bie	 komunistu,	 tad	nacistu	 režīmi...	 Viņa	 iecerētā	 ir	
ebreju	meitene	Zisla,	 taču	 jaunās	 sievietes	 tēvs	 liek	
mīlai	 šķēršļus.	 Sagadās	 tā,	 ka	 šajā	 laikā	 Anša	 dzīvē	
uzrodas	arī	glītā	latviete	Naiga.	Starp	trīs	varām,	kas	
sabradā	Anša	pilsētu,	divām	sievietēm,	kas	plosa	viņa	
sirdi,	iespējama	tikai	viena	izvēle.	Režisors	V.	Kairišs.	
Ieeja	bez	maksas.
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Straupes
zirgu pastā

2. un 16. augustā

Hanzas tirgus
pie Straupes pienotavas

9. un 23. augustā

www.tirdzinsplacis.lv

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.

22. augustā plkst. 22.00 Raiskuma estrādē
spēlfilma “VECĀ DĀRZA NOSLĒPUMS”

Pie	 pensionāra	 Armanda,	 kurš	 dzīvo	 vecā	mājā	
ar	 lielu,	 aizlaistu	 dārzu	 ierodas	 jaunais	 uzņēmējs	
Kārlis,	kurš	vēlas	nopirkt	māju,	taču	Armands	tam	
nepiekrīt.	Armanda	dārzs	ir	lieliska	vieta,	kur	spē-
lēties	 bērnu	 četrotnei	 par	 spīti	 tam,	 ka	 Armands	
regulāri	cenšas	bērnus	padzīt	no	dārza.	Viss	izmai-
nās	bērnu	un	Armanda	starpā,	kad	bērni	uzzina,	ka	
Kārlis	 ar	 saviem	 padotajiem	 vēlas	 pārņemt	 dārzu	
ar	negodīgām	metodēm,	 laitajā	uzceltu	veikalu,	un	
sāk	Armandu	aizstāvēt.	 Izrādās,	 ka	 iecere	par	 vei-
kala	būvi	ir	tikai	Kārļa	viltīgs	gājiens,	jo	viņš	zina,	ka	
dārzs	slēpj	sevī	daudz	lielāku	noslēpumu.	
Režisors	 inscenētājs	 –	 Olafs	 Okonovs,	 režisore	

Gunita	Groša.		Ieeja	bez	maksas.

22. augustā plkst. 22.00
Raiskuma estrādē


