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Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Mums nav jāīsteno sveša griba, 
mums jāīsteno sava, mēs esam ie-
dzīvotāji savās teritorijās,  un šīs 
ir mūsu pašvaldības. Tām  katrai 
atsevišķi pavisam drīz  jākļūst 
par vienu kopēju – mūsu – Cēsu 
novadu! Tā es gribu teikt par 
priekšā stāvošo administratīvi 
teritoriālo reformu, kura nebūt 
nav pirmā manā pašvaldības va-
dīšanas laikā. Jaunajā teritorijā 
apvienosimies mēs – septiņi no-
vadi – Pārgauja, Līgatne, Amata, 
Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpie-
balga un Cēsis.

2021. gads pašos pamatos ne 
ar ko neatšķiras no iepriekšējā 
laika perioda. Pašvaldībā darbs 
turpinās ierastajā ritmā, viss rit 
tālākai novada attīstībai – no-
teikti mērķi, sastādīts plāns, doti 
uzdevumi, apstiprināts budžets. 
Šis kopums nodrošina iesākto 
darbu pēctecību, infrastruktūras 
sakārtošanu, dzīvesvides uzla-
bošanu.  

Administratīvi teritoriālās re-
formas tēma no dienas kārtības 
nenorimst jau daudzus gadus. 
Tās finiša taisne būs šī gada jū-
nijā līdz ar pašvaldību vēlēša-
nām. Iedzīvotājus arvien vairāk 
interesē – ko iegūsim vēlreiz 
sevi reformējot? Pēc valdības 
uzstā dījuma jaunais formējums  
pa lielinot novadu teritorijas, 
no drošinās to jaudīgāku spēju 
attīstībai;  iedzīvotājiem uzlabo-

sies pakalpojumu kvalitātes, būs 
interesantāka vide finanšu pie-
saistei un konkurētspējai. 

Kopš pagājušā gada ik nedēļu 
notiek jaunizveidojamā Cēsu no-
vada attīstības sanāksmes, kur 
pašvaldību vadītāji un speciā-
listi veido jauno administratīvo 
modeli, lai nodrošinātu efektīvu 
jaunā novada darbību.

Visi novadi ir bagāti ar tradī-
cijām, tiem katram ir sava paš
apziņa, labas iestrādnes pa   kal
pojumu no  drošināšanā iedzī
votājiem, sa  kārtotas infra struk
tūras, spēcīgas pilsoniskās sa 
biedrības. Ir vairāk kā skaidrs, ka 
pilsēta būs lauku reģionu sirds, 
kuras uzdevums būs nodro šināt 
ar “asinsriti” pašus tālākos no-
stūrus. Nevarēs būt nodalījums 
pilsēta un lauki, jābūt vienmērī-
gai attīstībai, lai būtu vēlme dzī-

2021. gada izaicinājums – 
kopīga attīstības modeļa 
meklējumi

Kopš februāra sākuma atvērta vietne www.manavakcina.lv, 
kurā iespējams pieteikties vakcīnas pret Covid19 saņemšanai. 

Vakcinācija ātrāk tiks nodrošināta tiem, kuru dzīvība un vese-
lība ir visvairāk apdraudēta: mediķiem, sociālās aprūpes centru 
iemītniekiem un darbiniekiem, gados vecākiem cilvēkiem, pa-
cientiem ar noteiktām hroniskām slimībām un medicīniskiem 
stāvokļiem un cilvēkiem, kas strādā prioritāro grupu noteiktajās 
profesijās. Saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti, un aicinājumi 
vakcinēties tiks izsūtīti, balstoties uz vakcīnu un vakcinācijas 
vietu pieejamību pieejamību norādītajā teritorijā. Neskatoties 
uz to, ka vispirms tiks vakcinēti tie iedzīvotāji, kuri atrodas kādā 
no prioritārajām grupām, savlaicīga reģistrēšanās palīdzēs vak-
cinācijas procesu veidot ātrāku un raitāku.

Lai pieteiktos vakcīnai, aicinām apmeklēt tīmekļa vietni 
www.manavakcina.lv, pieslēgties sistēmai izmantojot inter-
netbanku, eID, eParaksts karti vai eParaksts mobile, aizpildīt 
pieteikuma veidlapu, norādot prasīto informāciju, un gaidīt uz-
aicinājumu uz vakcinēšanos. 

Lai saņemtu vakcīnu, iespējams pieteikties izmantojot bez-
maksas tālruni 8989 (darba dienās no 9.00 līdz 17.00).

Tāpat arī Pārgaujas novada iedzīvotāji vakcīnai var pieteik-
ties vai vairāk informācijas par vakcīnu saņemt pie sava ģime-
nes ārsta, zvanot pieņemšanas laikā pa tālruni:

• Ģimenes ārsta un arodveselību prakse Plācī 64132230, 
29516064;

• SIA “VIVENDA” ārsta prakse Stalbes pagastā 64134491;
• SIA “VIVENDA” ārsta prakse Raiskuma pagastā 64164000.

Sākusies pieteikšanās 
vakcīnu pret Covid-19 
saņemšanai

vot arī laukos, jo tur arī turpmāk 
būs pieejams kā transports un 
izglītība, tā medicīna, sociālā ap-
rūpe un drošība. Ir svarīgi, ka cil-
vēki ne tikai vēlas dzīvot laukos, 
bet ir arī kur strādāt un attīstīt 
uzņēmējdarbību. Darba grupas 
strādā tā, lai sadarbojoties cits 
citu varam papildināt.   

Cilvēkam kā skudrai patīk 
iet pa savām zināmajām takām, 
tas ir jārespektē. ATR ieviešana 
nedrīkst radīt šķēršļus, kas ma-
zinātu pakalpojumu pieejamību 
un to saņemšanas kvalitāti. Pil-
sēta kā attīstības centrs attīstās 
dabiski un ārti, lauku teritorijām 
ir jārada instrumenti, kas palīdz 
tām noturēt cilvēkus, uzņēmējus 
un palīdz attīstīties. Tieši tāpēc 
ir svarīgs vienots attīstības re-
dzējums. To šobrīd izstrādā  paš-
valdību vadītāji un speciālisti ik-
nedēļas attālinātajās sanāksmēs. 
Kopīgi  tiek veidoti potenciālie 
darbības modeļi, to atbilstība, 
pielāgošana un ieviešanas ie-
spēja. Lai arī katram novadam 
funkcijas ir vienādas, tomēr 
veidi, kā tās realizē, niansēs at-
šķiras, tāpēc paņemt optimāli 
labāko, kas jau strādā, ir būtiski. 
Mums nav jāizdomā nekas no 
jauna, ir vienkārši jāattīstās. 

Ticu, ka kopīgi darbojoties 
ar skatienu vienā virzienā, ie-
klausoties citam citā, pieņemot 
izaicinājumus, liekot kopā labo 
pieredzi un stiprās puses, izdo-
sies atrast labāko, efektīvāko un 
visiem izdevīgāko ceļu uz kopīgu 
darbu un kopīgu attīstību. 
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Tā kā Pārgaujas novads atro-
das ērču encefalīta epidēmiskajā 
teritorijā, bērniem, kuri vēl nav 
sasnieguši 18 gadu vecumu, ir 
pieejama valsts apmaksāta vak-
cīna pret ērču encefalītu.

Slimību profilakses un kon-
troles centrs (SPKC) informē, ka 
katru gadu valsts apmaksātās 
vakcinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem vecumā no 1 līdz 18 ga-
diem notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta 2000. gada 26. septem-
bra noteikumu Nr. 330 “Vakcinā-
cijas noteikumi” apakšpunktos 
noteikto:

• Teritorijās, kurās saskaņā 
ar SPKC uzraudzības datiem ir 
vis augstākā saslimstība ar ērču 
encefalītu (ērču encefalīta epi-
dēmiskās teritorijās), ja bērna 
deklarētā dzīvesvieta ir ērču en-
cefalīta epidēmiskajā teritorijā.

• Bāreņus un bez vecāku 

Informācija par valsts 
apmaksāto bērnu 
vakcināciju pret ērču 
encefalītu 2021. gadā

gādības palikušos bērnus. Vak-
cināciju plāno un veic ģimenes 
ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju 
plāno, un organizē attiecīgās ies-
tādes administrācija. 

SPKC informē, ka, veicot epi-
demioloģiskās uzraudzības datu 
analīzi par saslimstību ar ērču en-
cefalītu 2016.–2020. gadā, centrs 
ir sagatavojis teritoriju sarakstu 
valsts apmaksātās bērnu vakci-
nācijas veikšanai pret ērču ence-
falītu 2021. gadā (https://www.
spkc.gov.lv/lv/pretercuencefa-
lituberniem). Pār gaujas novads 
ir viena no teritorijām, kurā dek-
larētie bērni var saņemt valsts 
ap maksātu vakcīnu pret ērču 
encefalītu. 

Detalizētāku informāciju ie-
spējams saņemt pie sava ģime-
nes ārsta.

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

Piektdien, 29. janvārī, lai 
pār  ru nātu Hanzas dienu, kā arī 
Plānošanas reģionu aktuālos 
jautājumus, Pārgaujas novadā 
vie sojās Rīgas domes priekš 
sē  dētāja vietnieks un Rīgas 
plā    nošanas reģiona Attīstības 
padomes loceklis Edvards Smil
tēns, Rīgas domes priekš sēdētāja 
vietnieka padomnieki Aivars 
Draudiņš un Arno Pjatkins. 

Ar delegāciju tikās Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes priekšsēdē
tājs Hardijs Vents, Pārgaujas 
no vada domes deputāte un 
Pārgaujas novada tūrisma spe-
ciāliste Rudīte Vasile, kā arī 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Administrācijas vadītāja Guna 
KalniņaPriede. Viena no centrā-
lajām vizītes tēmām bija Hanzas 
dienas. Tās ir Pārgaujas nova-
dam, tā uzņēmējiem, amatier-
mākslas kolektīviem nozīmīgs 
un gaidīts ikgadējs notikums, 
jo Straupe zināma kā mazākā 
Hanzas pilsēta pasaulē. “Mazākā 
Hanzas pilsēta pasaulē, tomēr 
39. Hanzas dienās Pleskavā bi-
jām viena no lielākajām delegā-
cijām, jo atsaucība, vēlme pie-
dalīties un pārstāvēt novadu ir 
plaša gan amatiermākslas kolek-
tīvu dalībnieku, gan uzņēmēju 
vidū”, uzsvēra Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 

Pārgaujas novadā viesojas 
Rīgas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Edvards Smiltēns

Vents. Šis gads ir ļoti īpašs, jo 
41. Starptautiskajām Hanzas 
die nām jānotiek Rīgā. Aktuāls ir 
jautājums – kā praktiski tām no-
tikt, ņemot vērā gan Latvijā, gan 
pasaulē esošo situāciju saistībā 
ar Covid19 izplatību. 

Tāpat arī tika runāts par Han-
zas pilsētu biedrības veidošanu 
nacionālā līmenī, kas veicinātu 
turpmāku kopīgu Latvijas Han-
zas pilsētu koordinēšanu un 
kopīgu tūrisma sadarbības pro-
jektu īstenošanu. “Vienotas un 
koordinētas stratēģijas izveide 
būtiski ietekmē un uzlabo to, 
kā apvienojoties Hanzas pilsē-
tas var parādīt Latviju kā valsti 
kopumā”, piebilda Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieks E. Smil-
tēns. Sarunas laikā tika ap-
spriesti arī plānošanas reģionos 

Nellija Lapšāne,
VPKAC  speciāliste-lietvede

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē 18. februārī tika iz-
skatīti 19 jautājumi.

Deputāti noklausījās izpild-
direktores Marutas Drubiņas 
pārskatu par 28.01.2021. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• apstiprināt Pārgaujas no-

vada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējošo daļu, kurā ie-
kļauta informācija par pozīcijām, 
kuru vērtība pārsniedz 1000 
EUR. Apstiprinātā informācija 
tālāk paredzēta iesniegt Cēsu no-
vada domei;

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmes 
savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2021. gadā no 
1. janvāra līdz 31. augustam;

• izstrādāt un iesniegt pro-
jektus atbalsta saņemšanai ziv-
saimniecības attīstībai no Zivju 
fonda finanšu līdzekļiem zivju 
resursu atjaunošanai Ungura un 
Raiskuma ezeros;

• apstiprināt aktualizēto 
“Pār gaujas novada pašvaldības 
integrētās attīstības program-
mas 2020.–2026. gadam” inves-
tīciju plānu 2021. gadam;

• apstiprināt “Grantu kon-
kursa komercdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai Pārgaujas no-
vadā 2021” un Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkursa 
nolikumus;

• š.g. 11. februārī notika paš-
valdības īpašuma tiesību izsoles 

un domes sēdē apstiprināti izso-
les rezultāti nekustamā īpašuma 
“Rozulas skola”, Stalbes pagastā, 
atkārtotajai (ceturtajai) un ne-
kustamā īpašuma nedzīvojamās 
telpas nr. 601, Jaunatnes ielā 1, 
Straupē, Straupes pagastā, izso-
lēm;

• apstiprināt Cēsu sadarbī-
bas teritorijas Civilās aizsardzī-
bas komisijas nolikumu;

• pieņemt lēmumus par ad-
reses piešķiršanu Stalbes pa-
gasta zemes vienībai un ar to 
saistītajai būvei, par nosaukuma, 
adreses un lietošanas mērķa 
piešķiršanu Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam, par 
Stalbes un Raiskuma pagastu 
nekustamo īpašumu sadalīšanu, 
jaunu nekustamo īpašumu izvei-
došanu, nosaukumu un adreses 
piešķiršanu, par Stalbes pagasta 
būvju īpašuma “Strautiņu ferma” 
un “Strautiņi” adreses un nosau-
kuma maiņu;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektus Straupes pagasta ne-
kustamajam īpašumam “Sabied-
rība LOKA” un Stalbes pagasta 
nekustamajam īpašumam; 

• pieņemt lēmumus par 
Raiskuma pagasta nekustamā 
īpašuma lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes apmežošanu un 
par nekustamā īpašuma Rais-
kuma pagastā zemes nomas lī-
guma pagarināšanu uz laiku līdz 
2031. gada 1. martam.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu 
var iepazīties mājaslapā pargau-
jasnovads.lv

Nākamā domes sēde notiks 
25. martā, plkst. 15.00, komiteju 
sēdes – 18. martā.

Pārgaujas novada 
pašvaldības 18. februāra 
domes sēdes apskats

Ar 2021. gada martu Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra 
(turpmāk – VTUA) atklāj lauk-
saimniecības sezonas sākumu, 
t.i., dosies maksimāli tuvu trak-
tortehnikas atrašanās vietai veikt 
valsts tehnisko apskati.

Traktortehnikas valsts teh-
niskās apskates laikā obligāti 
jāie vēro valstī noteiktās epide-
mioloģiskās prasības (vismaz 
2m x 2 cilvēki, jālieto sejas mas-
kas, utt.). Situācijās, ja pakalpo-
juma saņēmējs atsakās ievērot 
VTUA nodarbinātā norādījumus 
vai ārkārtas situācijas drošības 
pasākumus, VTUA var pārtraukt 
pakal pojumu sniegšanas procesu 
un aicinās atkārtoti ievērot no-
teiktos epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, 
t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un 
tās piekabes jāsagatavo un jā-
uzrāda ikgadējai tehniskajai ap-
skatei. Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas 

kategorijas traktortehnikas vadī-
tāja apliecībai, tehnikas reģistrā-
cijas apliecībai un jābūt derīgai 
OCTA polisei.

Kā var uzzināt par traktorteh-
nikas valsts tehnisko apskati?

Tehniskā apskate tiek veikta 
iespējami tuvu traktortehnikas 
atrašanās vietai (pēc iepriekš 
saplānota izbraukuma grafika) 
vai individuāli vienojoties ar in-
spektoru (izsaukums). VTUA iz-
ziņotajā traktortehnikas tehnis-
kās apskates izbraukuma grafika 
vietā var ierasties jebkura trak-
tortehnikas vienība tehniskās ap-
skates veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī ai-
cina savlaicīgi pieteikties augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā 
ar tehniskajām apskatēm, pār-
baudes tiek veiktas visā Latvi-
jas teritorijā. Ar prasībām augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
iekārtu pārbaudēm var iepazī-
ties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā 
“Smidzinātāju pārbaudes”.

aktuālie jautājumi, piemēram, 
iedzīvotāju mobilitāte, autoceļu 
stāvoklis, profesionālā izglītība, 
kā arī plānošanas reģionu teri-
torijas jautājumi. Lai gan Rīgas 
pašvaldību administratīvi teri-
toriālā reforma skar maz, vizītes 
laikā tika nonākts arī līdz šim 
tematam, meklējot atbildes uz 
jautājumu – kā efektīvi ieviest 
reformu, nemazinot tieši lauku 
teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un pakalpojumu 
pieejamību?

Noslēgumā delegācija devās 
uz Lielstraupes pili, lai klātienē 
aplūkotu viduslaiku mantojumu, 
par ko šobrīd, pēc narkoloģiskās 
slimnīcas slēgšanas, rūpes uzņē-
musies pašvaldība. 

Tehniskā apskate tiek veikta 
ar mērķi nodrošināt cilvēku ve-
selībai, dzīvībai un apkārtējai 
videi nekaitīgas traktortehnikas 
un tās piekabju piedalīšanos 
ceļu satiksmē. Tehniskā apskate 
tiek veikta, lai kontrolētu trans-
portlīdzekļu tehnisko stāvokli, 
kā arī, lai aktualizētu transport-
līdzekļu un to vadītāju valsts re-
ģistru un traktortehnikas un tās 
vadītāju informatīvo sistēmu, 
atklātu meklēšanā esošos trans-
portlīdzekļus un veiktu norma-
tīvajos aktos noteikto kontroli, 
kas saistīta ar piedalīšanos ceļu 
satiksmē.

Pārgaujas novadā: 
Stalbes pagasts, Stalbe, darb-

nīcas (Muiž arāji), 15.04.2021. 
plkst. 11.00;

Straupes pagasts, Straupe 
(Mehāniskās darbnīcas),  
14.04.2021. plkst. 11.30.

Informācija: t. 64130004,
priekuli@vtua.gov.lv

Sākas traktortehnikas 
valsts tehniskās apskates

No kreisās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks Aivars 
Draudiņš, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja 
Guna Kalniņa-Priede, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards 
Smiltēns, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 
Foto: Iluta Balode.
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus 
un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pār-
skatu.

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

 Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu komitejas lēmumu, Pārgau-
jas novada dome atklāti balsojot: PAR  , PRET, ATTURAS, NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Saistošos  noteikumus Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam”” saskaņā ar pielikumiem.

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.Kalniņa) 
ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 
nosūtīt elektroniskā veidā zināšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3. Publicēt izdotos Saistošos noteikumus Nr.1 Pārgaujas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Pārgaujas novada vēstis”.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības 

izpilddirektoram.

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas novada domes 
lēmumu (protokols Nr.1.,__.§) 28.01.2021

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 2021. gada bu-
džeta ieņēmumus sadalījumā pa ieņēmumu 
veidiem 5 070 918 EUR apmēra, saskaņa ar pie-
likumu Nr.1.

2. Apstiprināt pašvaldības 2021. gada bu-
džeta izdevumus sadalījumā pa iestādēm un 
atsevišķām struktūrvienībām 6 733 532 EUR 
apmērā, saskaņa ar pielikumu Nr.2.

3. Apstiprināt pašvaldības 2021. gada bu-
džeta naudas līdzekļu atlikumu  uz gada sā-
kumu 2 310 008 EUR apmērā.

4. Apstiprināt pašvaldības saņemto Valsts 
kases aizdevumu saistību  pamatsummas ap-
mēru uz gada sākumu 2 328 740 EUR apmērā. 
Finanšu nodaļai, saskaņā ar noslēgtajiem aizņē-
mumu līgumiem, 2021. gadā nodrošināt  paš-
valdības aizņēmumu pamatsummu atmaksu  
un procentu samaksu 245 000 EUR apmērā 
noteiktajos termiņos un apmēros, saskaņā ar 

Rādītāju nosaukumi
Budžeta

 kategoriju 
kodi

Apstiprināts 
2021. gadam

EUR
I IEŅĒMUMI - kopā  5070918.00

1 2 3
IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 2007219.00
  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU NODOKLIS   1.1.0.0. 2007219.00
    Saņemts no VK sadales konta IEPRIEKŠĒJĀ gada IIN     1.1.1.1. 38738.00
    Saņemts no VK sadales konta PĀRSKATA gada IIN     1.1.1.2. 1968481.00
ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 225100.00
  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 225100.00
    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 191986.00
    NĪN par zemi kārtējā gada ieņēmumi       4.1.1.1. 176986.00
    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi       4.1.1.2. 15000.00
    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 17734.00
    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 
maksājumi       4.1.2.1. 15734.00
    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 
iepriekšējiem gadiem       4.1.2.2. 2000.00
    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 15380.00
    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.3.1. 14380.00
    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 
iepriekšējiem gadiem       4.1.3.2. 1000.00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 400000.00
  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 
preces   5.5.0.0. 400000.00
    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 400000.00
    Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 
piesārņošanu       5.5.3.1. 400000.00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 1500.00
  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 500.00
    Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un 
papildināšanu     9.4.5.0. 500.00
  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 1000.00
    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 500.00
    Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās     9.5.1.7. 500.00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 400.00
  Naudas sodi   10.1.0.0. 400.00
    Administratīvie naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 400.00
    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības  pašvaldības policijas sods       10.1.4.2. 100.00
    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības  administ.sods       10.1.4.3. 300.00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 270.00
  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 
atlīdzībām un kompensācijām   12.2.0.0. 100.00

Pielikums Nr. 1      BUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2021. gadam
KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS

    Zvejas tiesību noma     12.2.4.0. 100.00
  DAŽĀDI NENODOKĻU IEŅĒMUMI   12.3.0.0. 170.00
    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi     12.3.9.0. 170.00
    Par konkursu vai izsoles nolikumu       12.3.9.2. 100.00
    Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi       12.3.9.5. 70.00
IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS 13.0.0.0. 8000.00
  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 8000.00
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0. 2203429.00
  Ieņēmumi no valsts budžeta pašvaldību pamatbudžetā   18.6.0.0. 2203429.00
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim     18.6.2.0. 1221055.00
    A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas uzturēšanai un darba algai       18.6.2.1. 639921.00
    Pedagogu algu samaksai       18.6.2.2. 272064.00
    Brīvpusdienas   dotācija       18.6.2.3 7000.00
    Mērķdotācijas 5/6 g. pedagogu darba samaksai       18.6.2.5. 62505.00
    Mācību grāmatu un līdzekļu iegādei       18.6.2.7. 5875.00

    Asistentu pakalpojumiem
      
18.6.2.9.13 30000.00

    Audžuģimenēm
      
18.6.2.9.14 1440.00

    Autoceļu fonda līdzekļi       18.6.2.10. 200265.00
    Pagaidu algotie darbi   STIPENDIĀTI       18.6.2.11 1985.00
    Pumpurs projekts ES     18.6.3.0.1 4000.00
    LAD Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas     18.6.3.0.2 24000.00
    Kompetences proj. Nr. 8.3.2.2.     18.6.3.0.10 8000.00
    PFIF ieņēmumi     18.6.4.0. 946374.00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 50000.00
  IEŅĒMUMI PAŠVALDĪBU BUDŽETĀ NO CITĀM PAŠVALDĪBĀM   19.2.0.0. 50000.00
    Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai     19.2.1.0. 50000.00
    Savstarpējie norēķini  skolas       19.2.1.1. 50000.00
MAKSAS PAKALPOJUMI 21.0.0.0. 175000.00
  Ieņēmumi no IESTĀŽU maksas pakalpojumiem   21.3.0.0. 175000.00
    IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI     21.3.8.0. 27000.00
    Ieņēmumi par telpu  nomu       21.3.8.1. 10000.00
    Ieņēmumi par zemes nomu       21.3.8.4. 7000.00
    Pārējie ieņēmumi par nomu un īri       21.3.8.9. 10000.00
    Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 
pakalpojumiem     21.3.9.0. 148000.00
    Ieņēmumi par biļešu realizāciju       21.3.9.3. 2000.00
    Ieņēmumi par biļešu realizāciju Lielstraupes pils       21.3.9.3.1. 10000.00
    Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem       21.3.9.4. 130000.00
    Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem       21.3.9.9. 6000.00
    Ieņēmumi par kapu pakalpojumiem 21.3.9.9.2. 1000.00
    Ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem 21.3.9.9.3. 5000.00

pielikumu Nr. 3.
5. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu 

līdzekļu atlikumu gada sākumā 4962 EUR ap-
mērā, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlie-
tojumu noteikt saskaņā ar ziedojumu mērķi.

6. Apstiprināt paskaidrojumu rakstu par 
Pārgaujas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai iz-
devumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz 
attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē ap-
stiprinātos un plānotos budžeta izdevumus at-
bilstoši ekonomiskajām kategorijām.

 8. Atbildīgajiem par budžeta izpildi, saska-
ņojot ar Izpilddirektori un  Finanšu nodaļas va-
dītāju, atļauts veikt plāna grozījumus izdevumu 
ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā, ne-
pārsniedzot 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 iepirkuma procedūras ievērošanu 
atbilstoši likumam “Publisko iepirkumu likums”.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Par saistošo  noteikumu 
Nr. 1 “Pārgaujas 
novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam” 
apstiprināšanu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
“Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2021. gadam”

Turpinājums 4. lpp.
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Rādītāju nosaukumi
Budžeta 

kategoriju 
kodi

Apstiprināts 
2021. gadam

EUR

II IZDEVUMI - kopā  6733532.00

1 2 3

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000 582039.00
Sabiedriskā kārtība un 
drošība 03.000 106868.00

Ekonomiskā darbība 04.000 92130.00

Vide 05.000 107422.00
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 06.000 2436131.00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 580006.00

Izglītība 09.000 2435217.00

Sociālā aizsardzība 10.000 393719.00

Pielikums Nr. 2  BUDŽETS IZDEVUMU TĀME 2021. gadam

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000 2839459.00

  ATALGOJUMS   1100 2199900.00
  Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti   1200 639559.00

Preces un pakalpojumi 2000 1742975.00
  KOMANDĒJUMI UN 
DIENESTA BRAUCIENI   2100 32999.00

  PAKALPOJUMI   2200 1115739.00
  KRĀJUMI, MATERIĀLI, 
BIROJA PRECES   2300 557118.00
  Izdevumi periodikas iegādei 
bibliotēku krājumiem   2400 2780.00
  BUDŽETA  NODOKĻU 
MAKSĀJUMI   2500 34339.00

Subsīdijas un dotācijas 3000 115210.00

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

noslēgšanas 
datums

2021 2022 2023 2024 turpmākajos 
gados

pavisam 
(1.+2.+3.+4.)

B D E 1 2 3 4 5 6
Valsts kase Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai 26.06.2013 13,726  0  0 13,726

Valsts kase Rozulas ciema ūdensaimniecības attīstībai 23.08.2012 9,996 9,996 9,996 9,996 28,536 68,520

Valsts kase Darbnīcas ēkas pārbūve par interešu centru 27.05.2016 6,324 6,324 6,324 6,324 41,064 66,360

Valsts kase Siltumtrases, katlu māja–Straupes pamatskola, rekonstrukcija 20.08.2015 5,204 5,204 5,204 5,204 26,413 47,229

Valsts kase Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 10.04.2014 29,892 29,892 29,892 29,892 127,041 246,609

Valsts kase Straupes centra publiskāsteritorijas labiekārtošana un vieglo 
automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas 20.08.2015 5,612 5,612 5,612 5,612 30,241 52,689

Valsts kase Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus 
ūdeņa drenāžas izbūve 20.08.2014 11,232 11,232 11,232 11,232 53,352 98,280

Valsts kase Automašīnas iegāde 30.09.2016 4,104 4,104 3,078  0 11,286

Valsts kase ERAF projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” īstenošana 10.06.2019 24,380 24,380 24,380 24,380 231,610 329,130

Valsts kase Grants ceļa “Mazaiskrogs–Irbēni”pārbūvei 21.06.2018 17,552 17,552 17,552 17,552 149,192 219,400

Valsts kase Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei 16.05.2018 16,008 16,008 16,008 16,008 136,068 200,100

Valsts kase Raiskuma pamatskolas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 12.04.2017 12,848 12,848 12,848 12,848 96,360 147,752

Valsts kase
Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas 
ēkas energoefektivitātes palielināšana  ēkas fasādes un jumta 
atjaunošana

05.07.2018 19,976 19,976 19,976 19,976 169,796 249,700

Valsts kase Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana 05.07.2018 11,204 11,204 11,204 11,204 95,234 140,050

Valsts kase Straupes sporta zāles pārbūve 03.07.2017 14,036 14,036 14,036 14,036 105,270 161,414

Valsts kase Šķūņa rekonstrukcijas projekts 03.07.2017 23,284 23,284 23,284 23,284 174,630 267,766
Valsts kase/Starptau-
tiskā rekonstrukcijas 
un attīstības banka

Sporta zāles būvniecībai 10.12.2004 8,729 0 0  0 8,729

KOPĀ: x x 234,107 211,652 210,626 207,548 1,464,807 2,328,740

Kopā saistības   234,107 211,652 210,626 207,548 1,464,807 2,328,740

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 8.31 7.51 7.48 x x x

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim 
(izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:                                                                                2,817,489

KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS

Pielikums Nr. 3.    Pārskats par aizņēmumu saistību apmēru
Aizņēmumi (euro)

PROCENTU IZDEVUMI 4000 2000.00

Pamatkapitāla veidošana 5000 1464357.00

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 38000.00
  Pamatlīdzekļi, ieguldījuma 
īpašumi un bioloģiskie aktīvi   5200 1426357.00
Sociāla rakstura maksājumi 
un kompensācijas 6000 222335.00
  Pensijas un sociālie pabalsti 
naudā   6200 41385.00

  SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ   6300 38150.00
  Pārējie klasifikācijā 
neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas   6400 142800.00

TRANSFERTI PAŠVALDĪBĀM 7000 347196.00
  Pašvaldību budžeta kārtējo 
izdevumu transferti   7200 347196.00

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 
2021. gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido bu-
džets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības auto-
nomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgter-
miņa attīstībai. Budžets atspoguļo pašvaldības prioritā-
tes  skaitliskā izteiksmē. 

2021. gadā tiks realizēta administratīvi teritoriālā 
reforma, reformas rezultātā Pārgaujas novada pašval-
dības teritorija tiks pievienota Cēsu novada teritorijai. 
2021. gada 1. jūlijā tiks apturēta Pārgaujas novada paš-
valdības identitātes attīstība, bet neskatoties uz iepriekš-
minēto, pieņemot 2021. gada budžetu  pašvaldības dome 
ir ņēmusi vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt 
pieejamos budžeta finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu 
uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pārgaujas no-
vada pašvaldības integrētā attīstības programmā 2020.–
2026. gadam (turpmāk – Attīstības programma 2020–

2026)  izvirzīti sasniedzamie mērķi un vidēja termiņa 
prioritātes 7 gadu periodā: 

• VTP1 Publiskie pakalpojumi;
• VTP2 Infrastruktūra un vide;
• VTP3 Uzņēmējdarbība.
Covid19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Lat-

vijā, un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi 
ir nopietni ietekmējuši valstu ekonomikas attīstību. 
Pandēmijas izraisītā krīze ir nopietns pārbaudījums 
valstij, uzņēmējiem, strādājošajiem un iedzīvotājiem 
kopumā. Pandēmijas radītie ierobežojumi ir skāruši 
un ietekmējuši visu iedzīvotāju dzīves ritmu, uzņē-
mējdarbības attīstību. Tuvāko gadu makroekonomis-
kās prognozes ir neskaidras.  Valsts budžeta plānoto 
ieņēmumu izpilde un Covid19  papildus atbalsta izde-
vumiem būs būtiska ietekme uz valsts un  pašvaldības 
budžetiem nākotnē.

Novada ekonomiskā  un sociālā situācija

Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, ro-
bežojoties ar Amatas,  Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, 
Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās terito-
rijas platība ir 485,3 km2. Pārgaujas novads teritoriāli ir 
52. lielākais novads Latvijā. Pārgaujas novads ietilpst Vidze-
mes plānošanas reģionā. Novadā administratīvais centrs ir 
ciemats Stalbe. Novadu vieno 3 teritoriālās vienības – Rais-
kuma 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 nodrošinātu 
novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība un jaunu 
cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā.
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Iedzīvotāju skaits un 
tā izmaiņas Pārgaujas 
novadā
(pēc CSP datiem) 2018 2019 2020 2021
Iedzīvotāju skaits gada 
sākumā 3728 3666 3623 3576
Gada vidējais iedzīvotāju 
skaits 3697 3645 3600 ...
Dabiskais pieaugums -20 7 -12 ...
Migrācijas saldo 42 36 35 ...
Iedzīvotāju skaita 
izmaiņas 62 43 47

*Iedzīvotāju skaita izmaiņas
Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā saistīts ar 

vispārējo sociālekonomisko procesu attīstību valstī. Ie-
dzīvotāji aizvien vairāk izvēlas vidi  kur ir sakārtota in-
frastruktūra, pieejama nodarbinātība,  izglītība, medicīna 
un kultūras izvēles iespējas. Lai samazinātu iedzīvotāju 
imigrāciju Pārgaujas novadā, attīstības plānā ir ietvertas 
pozīcijas infrastruktūras sakārtošanai, izglītības pakal-
pojuma pirmskolas un pamatskolas līmeņos pilnveido-
šanu, kultūrvides radīšanai  un saglabāšanai.
Bezdarbnieku skaits Pārgaujas novada teritorijā
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*Bezdarba rādītāji 2020. gadā

Salīdzinot bezdarba rādītājus ar 2019.gada beigām 
secinām, ka tas pieaudzis par 22  bezdarbniekiem 2020.
gada beigās. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju 
skaits, kas bez darba ir jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas 
novada ir nemainīgi 8 iedzīvotāji. Iespējams, ka bezdab-
nieku skaita pieaugums saistīts ar COVID19 epidemiolo-
ģisko ierobežojumu ieviešanu valstī, kas nosaka būtiskus 
ierobežojumus uzņēmējiem un nodarbinātībā kopumā. 
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2017 148 88 11 92 3 1 25

2018 141 86 11 107 3 1 26

2019 138 86 12 118 2 1 25

*Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Pārgaujas novada 
teritorijā

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana 
ir viens no pašvaldības attīstības uzdevumiem, jo attīs-
tot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociāleko-
nomisko vidi novadā un palielināt budžeta ienākumus. 
Pārgaujas novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits  
uz 2020. gada sākumu bija 382 uzņēmumi. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu  kopējais aktīvo uzņēmumu skats ir pa-
lielinājies par 7, kas liecina par labvēlīgu uzņēmējdarbī-
bas vides attīstību novadā.

Pārgaujas novada pašvaldības 
2021. gada budžets

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021. gadam 
izstrādāts, ievērojot likumā “Par valsts budžetu 2021.
gadam” un likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par paš-
valdībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”,  Ministru ka-
bineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas 
aktos paredzētās prasības.

Covid19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā, 
un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir radī-
juši nenoteiktības apstākļus un ietekmējuši situāciju val-
stī un Pārgaujas novada pašvaldībā arī 2021. gadā. Pastāv 
risks, ka ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām sama-
zināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks 
kavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savu-

kārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi 
realizēt autonomās funkcijas. Tāpat, ņemot vērā pare-
dzamās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, kultūras, 
izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacīju-
mus, paredzams, ka 2021. gadā pašvaldības iestāžu mak-
sas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā. 

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī fi-
nanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas no-
vada domes Finanšu komitejas sēdē 2021. gada 21. jan-
vārī.

2021. gada budžetā kā prioritāte ir komunālās saim-
niecības infrastruktūras projektu attīstība. Ieplānoti 
izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta 
būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot 
energoresursu samazinājumu nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņē-
mumi 5,07 milj. EUR, budžeta kopējie izdevumi plānoti 
6,7 milj. EUR., aizdevumu atmaksa plānota 0,245 milj.
EUR apmērā.

Pašvaldības budžeta saistības pret kopējiem ieņēmu-
miem ir 8,31 %.

Budžeta ieņēmumi

Rādītāju nosaukumi
Apstiprināts 
2021. gadam

EUR

I IEŅĒMUMI  kopā 5070918.00
1 3

IENĀKUMA NODOKĻI 2007219.00
ĪPAŠUMA NODOKĻI 225100.00
DABAS RESURSU NODOKLIS 400000.00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 
KANCELEJAS NODEVAS 1500.00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 400.00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 270.00
IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA 
PĀRDOŠANAS 8000.00
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2203429.00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 50000.00
MAKSAS PAKALPOJUMI 175000.00

Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Pārgaujas novada 

nesī tiek paaugstināts ienākumu slieksnis, līdz kuram 
piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto ne-
apliekamo minimumu. Savukārt, negatīvo ietekmi daļēji 
mazinās minimālās darba algas palielinājums  2021. gada 
tiks celta minimālā alga no 430 EUR līdz 500 EUR mēnesī. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 
2021. gadā plānots iekasēt 225 100 EUR jeb 8,5 % no 
nodokļu ieņēmumiem. 

Nodokļa likmes 2021. gadā saglabātas esošajā apmērā 
(zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mā-
jokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma 
kadastrālās vērtības uz 2021. gada 1. janvāri. Kā arī 
2021 gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu nemainās īpa-
šumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. 

Nodokļa piemērošanā Pārgaujas pašvaldība izmanto 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tie-
sības un saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem 
2021. gadā: 

• ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas); 

• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta no-
dokļa likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības 
vai piekrītošās zemes vērtības. 

2021. gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un 
maznodrošinātām personām – 90 % apmērā, un nodokļa 
maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 90 % apmērā  
par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi, Čerņobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnie-
kiem – 50% par zemi, 1. un 2. grupas invalīdiem 50%  
ēkām un zemei, personām, kurām ir kopīga deklarēta 
dzīvesvieta bērnu invalīdu ar personu ar  1. grupas in-
validitāti vai kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, 
mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai 
vecvecākiem 50 % ēkām un zemei.  Kā arī iespējas  sa-
ņemt atlaides juridiskajām personām par ēkām kurās 
notiek saimnieciskā darbība un ir ieguldītas investīcijas 
atbilstoši saistošo noteikumu kritērijiem.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2021. gadā plā-
noti  400 000 EUR apmērā.

Transferta ieņēmumi veido 45 % ieņēmumus no 
pašvaldības kopējā budžeta. Lielākie transferta ie-
ņēmumi no valsts paredzēti izglītības finansēšanai  
987 365 EUR apmērā, sociālā dienesta  pakalpojumu 
apmaksai 33 425 EUR, projektu realizācijai izglītības 
jomā 12 000 EUR, LAD projektu infrastruktūras sakār-
tošanai 24 000 EUR, mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 
200265 EUR un finansējums no pašvaldības ieņēmumu 
izlīdzināšanai 946 374 EUR. 2021. gadā, pēc ierastās 
prakses, mērķdotācija izglītības pasākumiem plānota 
8.mēnešu periodam. 

Pašvaldības savstarpējos ieņēmumos no citām pašval-
dībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plānoti 
50 000 EUR.

Maksas pakalpojumi plānoti 175000 EUR. Lielākie 
ieņēmumi plānoti no ieņēmumiem par komunālās saim-
niecības pakalpojumiem 130000 EUR apmērā.

Salīdzinot 2021. gada budžeta plānu pret 2020. gada 
naudas plūsmas  izpildi, plāns  ir mazāks par 1,89 mij. 
EUR. Samazinājums saistīts ar transfertu ieņēmumu sa-
mazinājumu 1,32 EUR milj. apmērā.  

Budžeta izdevumi

Pārgaujas novada pašvaldības 2021. gada budžeta 
izdevumi (bez finanšu darbības) plānoti 6 733 532 EUR. 

2021. gadā kopējie izdevumi uz vienu Pārgaujas no-
vada iedzīvotāju plānoti 1883 EUR. 

Ņemot vērā valdības pieņemtos lēmumus, veicot iz-
maiņas sociālo pabalstu sistēmā, nosakot minimālā atal-
gojuma pieaugumu no 430 EUR/mēn. uz 500 EUR/mēn. 
un pedagogu minimālās darba samaksas izmaiņas, kā arī 
Satversmes tiesas spriedumu par to, ka pašreizējais val-
stī noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis ne-
atbilst Satversmei, pašvaldībām 2021. gadā jārēķinās ar 
būtisku izdevumu pieaugumu. 

Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības” likuma 5. pantu 
2021. gadā deputātu atlīdzībai piemērojama atlīdzības 
indeksācija. 

iedzīvotāju 2021. gadā plānoti 1418 EUR. 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 2021. gada budžetā 
plānoti 2 632 319 EUR apmērā, kas veido 51,9 % no kop-
budžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumus veido iedzī-
votāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa 
un dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
2021. gadā plānoti 2 007 219 EUR jeb 76,2 % no kopē-
jiem nodokļu ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa apmērs 2021. gadam salīdzinājumā ar 2020. gada 
plānu ir samazinājies par 160 036 EUR, kas saistīts ar LR 
Ministru Kabinetā izstrādātajiem un Saeimā pieņemta-
jiem likumiem “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 
2022. un 2023. gadam” un “Par valsts budžetu 2021. ga-
dam”, no 2021. gada pārdalot pašvaldību budžetos novir-
zāmo nodokļa daļu no līdzšinējiem 80% uz 75% un, attie-
cīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo 
nodokļa daļu.

Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju 
nodokļa ieņēmumiem atstās izmaiņas darbaspēka no-
dokļos – vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem no 
2021. gada 1. janvāra no 1200 EUR uz 1800 EUR mē-

2021. gada budžeta ieņēmumu 
strukturālais sadalījums

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI, 1%

MAKSAS PAKALPOJUMI, 3%

IENĀKUMA NODOKĻI, 40%
VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI, 44%

DABAS RESURSU NODOKLIS, 8%

ĪPAŠUMA NODOKĻI, 4%

Turpinājums no 5. lpp.

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

Turpinājums 6. lpp.



6

Ņemot vērā pandēmijas laika grūtības un solidarizē-
joties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pamatojoties uz 
Finanšu komitejas ierosinājumu, dome pieņēma lēmumu 
deputātiem atteikties no atalgojuma palielinājuma un 
2021. gadā saglabāt atalgojumu iepriekšējā gada līmenī. 
Izvērtējot darba algas pieaugumu valstī tika  lemts par 
daba algas celšanu darbiniekiem, kuriem darba alga ne-
pārsniedza 800 EUR par likmi.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti 01.000 582039.00
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 106868.00
Ekonomiskā darbība 04.000 92130.00
Vide 05.000 107422.00
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 06.000 2436131.00
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 580006.00
Izglītība 09.000 2435217.00
Sociālā aizsardzība 10.000 393719.00

Kopā 6733532

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. 2021. gadā notiks paš-
valdību novada domes vēlēšanas, kurām no pašvaldības 
budžeta ieplānots finansējums 11 573 EUR apmērā.

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un tās 
realizēšanu ieplānoti papildus līdzekļi tās veikšanai 1% 
apmērā no budžeta ieņēmumiem.

Rādītāju
nosaukumi
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EUR EUR EUR

II IZDEVUMI  kopā 451065.00 582039.00 130974.00 129.04
001 Novada 
pārvalde 144977.00 244977.00 100000.00 168.98
002 Juridiskā 
nodaļa 61339.00 61339.00 0.00 100.00
003 Deputāti, 
pastāvīgās komi-
tejas 65041.00 72191.00 7150.00 110.99
004 Vēlēšanu 
komisija 2319.00 11573.00 9254.00 499.05
005 Dzimtsa-
rakstu nodaļa 16741.00 16741.00 0.00 100.00
006 Finanšu 
nodaļa 126030.00 136850.00 10820.00 108.59
007 Procentu 
nomaksa 12000.00 12000.00 0.00 100.00

106 KAC Stalbē 22618.00 26368.00 3750.00 116.58

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti 106 868 EUR. Šajā nozarē uzskaita  
apvienotās bāriņtiesas pakalpojumus, kā arī  izmaksas 
par pašvaldības policijas, darba drošības un ugunsdrošī-
bas pasākumu nodrošināšanas izmaksas. 

Rādītāju 
nosaukumi
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EUR EUR EUR
II IZDEVUMI - 
kopā 94434.00 106868.00 12434.00 113.17
008 Ugunsdrošība, 
drošība 28980.00 29980.00 1000.00 103.45

009 Bāriņtiesa 33384.00 39818.00 6434.00 119.27
059 Pašvaldības 
policija 33070.00 37070.00 4000.00 105.59

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.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbu-
džeta izdevumiem ir plānots tērēt 92 130 EUR. Pašval-
dība 2021. gadā nefinansēs lauksaimniecības konsul tanta 
pakalpojumu, lauksaimniecības konsultanta pie    nā ku
mus veiks attīstības nodaļas darbinieki. Tiks turpi nāti 
iepriekšējos gados uzsāktie tūrisma apmeklētības veici 
nāšanas projekti novadā, reklamējot un izzinot senās 
Hanzas savienības vērtības, gan popularizējot Gaujas 
nacionālo parku kā atpūtas galamērķi Pārgaujas novadā. 
Dabas resursu saglabāšanā tiks turpināta un nodrošināta 
dabas resursu uzraudzība un monitorings. Saglabājot un 
papildinot zivju resursus, uzraugot ezeru un upju terito-
rijas tiks nodrošināta vides uzraudzība un drošība.

Rādītāju
nosaukumi
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EUR EUR EUR

II IZDEVUMI - kopā 98053.00 92130.00 5923.00 93.96

011 Lauksaimniecība 7880.00 0.00 7880.00 0.00

055 Autotransports 26918.00 26918.00 0.00 100.00

056 Tūrisms 31996.00 32199.00 203.00 100.63
089 Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi 4939.00 3058.00 1881.00 61.92
092 GNP ĀTA/ 
2.3.1.1./15/71/010 5150.00 5150.00 0.00 100.00

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

2021. gada budžeta izdevumu sadalījums 
pa nozarēm

IZGLĪTĪBA, 36%

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA, 6%

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI, 9%

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN 
DROŠĪBA, 1%

EKONOMISKĀ DARBĪBA, 1%
VIDE, 2%

TERITORIJU 
UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA, 
36%

ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA, 9%

Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
klasifikācijām

Atlīdzība 1000 2839459.00

  ATALGOJUMS   1100 2199900.00
  Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināšanas obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti   1200 639559.00

Preces un pakalpojumi 2000 1742975.00
  KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAU-

CIENI   2100 32999.00

  PAKALPOJUMI   2200 1115739.00

  KRĀJUMI, MATERIĀLI, BIROJA PRECES   2300 557118.00
  Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku 

krājumiem   2400 2780.00

  BUDŽETA  NODOKĻU MAKSĀJUMI   2500 34339.00

Subsīdijas un dotācijas 3000 115210.00

PROCENTU IZDEVUMI 4000 2000.00

Pamatkapitāla veidošana 5000 1464357.00
Sociāla rakstura maksājumi un kom-
pensācijas 6000 222335.00

TRANSFERTI PAŠVALDĪBĀM 7000 347196.00

Kopā 6733532.00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
klasifikācijām

SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJUMI UN 
KOMPENSĀCIJAS, 3%PAMATKAPITĀLA 

VEIDOŠANA, 22%

SUBSĪDIJAS UN 
DOTĀCIJAS, 2%

BUDŽETA NODOKĻU 
MAKSĀJUMI, 1%

KRĀJUMI, MATERIĀLI,
BIROJA PRECES, 8%

PAKALPOJUMI, 17%

ATLĪDZĪBA, 42%

TRANSFERTI PAŠVALDĪBAM, 5%

Turpinājums no 5. lpp.

108 Projekts “Hanza” 
CB 110 562.00 502.00 60.00 89.32

151 Vides inspektors 20608.00 24303.00 3695.00 117.93

Vides aizsardzībai 2021. gada budžetā plānoti 
107 422 EUR. 2021. gadā papildus bez uzturēšanas iz-
maksām plānots nomainīt Stalbes attīrīšana iekārtu sētu 
un remontēt sūkņu māju.

Rādītāju
nosaukumi
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EUR EUR EUR
II IZDEVUMI - 
kopā 82278.00 107422.00 25144.00 130.56
012 Notekūdeņu 
apsaimniekošana 
STRAUPĒ 31505.00 33399.00 1894.00 106.01
013 Notekūdeņu 
apsaimniekošana 
STALBĒ 10813.00 32813.00 22000.00 303.46
014 Notekūdeņu 
apsaimniekošana 
RAISKUMĀ 33290.00 34540.00 1250.00 103.75
077 Notekūdeņu 
apsaimniekošana 
Rozulā 6670.00 6670.00 0.00 100.00

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanas pasākumiem paredzēti 243 6131 EUR budžeta 
izdevumiem. 

2021. gadā plānots turpināt teritorijas infrastruktūras 
sakārtošanas un uzturēšanas darbus. Turpinās darbs pie 
pašvaldībai piederošo ēku fasāžu sakārtošanas un terito-
rijas labiekārtošanas darbiem. Lielākie kapitālie remont-
darbi paredzēti ūdens un kanalizāciju sistēmu izbūvē un 
atjaunošanā.

2021. 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 uzņē-
mējdarbības atbalsta sniegšanai – 3 uzņēmējiem: 1. vieta 
4000 EUR, 2. vieta 2500 EUR, 3. vieta 1500 EUR. Finansē-
juma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un 
uzņēmējdarbības uzsāk šanas veicināšanu.

2021. gadā, lai turpinātu sakārtotu pašvaldības ne-
kustamo īpašumu piederības dokumentus, paredzēts par 
45 000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus 
Zemesgrāmatā. 

Rādītāju
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II IZDEVUMI - kopā 1585515.00 2436131.00 850616.00 153.65
016 Teritorijas 
plānošana 167141.00 174895.00 7754.00 104.64
023 Komunālās 
saimniecības 
vadība 144692.00 121642.00 23050.00 84.07
017 Labiekār to-
šana STRAUPE 28653.00 58653.00 30000.00 204.70
018 Labiekārtoša-
na STALBE 40688.00 65688.00 25000.00 161.44
019 Labiekārtoša-
na RAISKUMS 151511.00 54175.00 97336.00 35.76
020 Ūdensapgāde 
STRAUPE 10805.00 10805.00 0.00 100.00
021 Ūdensapgāde 
STALBE 8960.00 10960.00 2000.00 122.32
022 Ūdensapgāde 
Raiskums 17705.00 17705.00 0.00 100.00
076 Ūdensapgāde 
Rozula 6565.00 6565.00 0.00 100.00
024 Kapu saimnie-
cība STRAUPE 16954.00 19723.00 2769.00 116.33
  025 Kapu saim-
niecība STALBE 4219.00 15759.00 11540.00 373.52
026 Kapu saim-
niecība RAISKUMS 51831.00 65256.00 13425.00 125.90

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts fi-
nansējums 582 039 EUR. Šajos izdevumos ietilpst iz-
pildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu 
maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības 
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodro- Turpinājums 7. lpp.
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027 Apkure 
STRAUPE 15510.00 15510.00 0.00 100.00
028 Apkure 
STALBE 139469.00 139469.00 0.00 100.00
029 Apkure RAIS-
KUMS 23495.00 23495.00 0.00 100.00
054 Projektu 
līdzfinansējums 11500.00 11500.00 0.00 100.00
057 Mājokļi Stalbe 99413.00 26208.00 73205.00 26.36
058 Mājokļi 
Raiskums 24616.00 38616.00 14000.00 156.87
015 Mājokļi 
STRAUPE 58721.00 41486.00 17235.00 70.65
082 Labiekārto-
šana un mājokļi 
Rozula 15553.00 33353.00 17800.00 214.45
101 Projekts - 
3.DP/3.2.2.2.0/ 
14IPIA/VRAA/ 
029 (internets) 100.00 0.00 -100.00 0.00
124 Straupes pils 
uzturēšana 51395.00 93140.00 41745.00 181.22
132 Projekts - LAD 
- telpa radošā 
darbnīcai Rozulas 
TN 22000.00 0.00 -22000.00 0.00
2011 Autoceļi 
Straupe 63387.00 55822.00 7565.00 88.07
2021 Autoceļi 
Stalbe 83917.00 89460.00 5543.00 106.61
2031 Autoceļi 
Raiskums 95273.00 94146.00 1127.00 98.82
2041 Vides 
aizsardzība – DRN 
IZLIETOJUMS 1041442.00 1152100.00 920658.00 814.54

2021. gadā lielākie plānotie projekti infrastruktūras 
attīstībai: 

Plānotie mājokļu un teritorijas attīstības projekti  (EUR)
Raiskuma ciema ūdensvada rekonstrukcija 97000
Auciema ciema kanalizācijas spiedvada 
rekonstrukcija 278000
Straupes ciema kanalizācijas tīkla izbūve un 
apgaismojuma ierīkošana 368000
Baukalnciema apbūves gabalu komunikāciju 
projektēšana 17500
Ceļu seguma atjaunošana 200000
Apgaismojuma renovācija Auciema ciemā 122000
Apgaismojums Stalbes ciems 40000
Ikdienas uzturēšana 29600
Komunālās traktortehnikas iegāde Stalbes un 
Straupe pagastu teritoriju vajadzībām 60000
Ātrumvaļņa izbūve Stalbes ciemā 11000
Ungura kapu kapličas ēkas kapitālais remonts 20000
Daibes kapu kalpičas zvana nomaiņa 5000
Daibes kapu teritorijas labiekārtošana 4000
Rozulas kluba ieejas fasādes un priekštelpas remonts 20000
Straupes pils apkures nomaiņa 30000

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir 
plānoti 580 006 EUR. 

Sporta funkciju finansēšanai 2021. gadā piešķirti  
169 956 EUR no atpūtai un sportam paredzētā budžeta 
apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta 
zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēša-
nai pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc 
Sporta kluba “Pārgauja” pieprasījuma. Finansējums tiek 
piešķirts pieaugušo un jauniešu florbolam, orientēšanās 
sportam, sporta klubam “Mārkulīči”, Biedrībai “Free Wind 
Archers” un pārējiem sportistiem pēc izvērtētiem sasnie-
gumiem un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek 
finansētas atlētu treniņu trenera atlīdzības izmaksas. 

Bibliotēkas. Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad 
no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas daiļliteratūras  
papildināšana 1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR 
katrai bibliotēkai. Finansējums nodrošina mūsdienīgas 
un aktuālās informācijas pieejamību lasītājiem.  

Kultūra, kultūras pasākumi budžetā piešķirtais fi-
nansējums nodrošina novada kultūras pasākumu un  
kultūras namu uzturēšanu. Kā katru gadu tiks finansēti 
Novada svētki, valsts svētki Saimniekballe, Šubertiāde. 
Ir uzsākta Straupes estrādes renovācijas projektēšana, 
jo šobrīd estrāde, saskaņā ar ekspertu atzinumiem, nav 
droša publisku pasākumu rīkošanai.

Pašdarbībai 37 852 EUR no kopējā finansējuma tiek 
piešķirti pašdarbības veicināšanai un atbalstīšanai no-
vadā. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi.  
Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, apmak-
sāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports uz no-
vadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadraudzības 

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2021. gada budžetu
Turpinājums no 6. lpp. vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.  Paš-

darbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepie-
ciešamo inventāru.

Rādītāju
nosaukumi
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EUR EUR EUR
II IZDEVUMI - kopā 548807.00 580006.00 31199.00 105.68
031 Sports 
STRAUPE 41725.00 45675.00 3950.00 109.47
032 Sports STALBE 25846.00 29846.00 4000.00 115.48
033 Sports 
Raiskums 4875.00 3875.00 -1000.00 79.49
062 Sports - 
deleģēšana 100000.00 90560.00 9440.00 90.56
034 Bibliotēka 
STRAUPE 16741.00 18353.00 1612.00 109.63
035 Bibliotēka 
STALBĒ 15695.00 17420.00 1725.00 110.99
036 Bibliotēka 
Raiskumā 16250.00 18060.00 1810.00 111.14
037 Ungurmuižas 
finansēšana 42700.00 39700.00 3000.00 92.97
038 Kultūra 
STRAUPE 52348.00 45368.00 6980.00 86.67
039 Kultūra 
STALBE 96081.00 130896.00 34815.00 136.24
040 Kultūra 
RAISKUMS 49607.00 53283.00 3676.00 107.41
041 Pašdarbība 
STRAUPĒ 28184.00 25952.00 2232.00 92.08
042 Pašdarbība 
STALBĒ 7335.00 6180.00 1155.00 84.25
043 Pašdarbība 
RAISKUMS 7225.00 5720.00 1505.00 79.17
067 Sabiedriskās 
attiecības 44195.00 49118.00 4923.00 111.14

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 
2 435 217 EUR. 

Ar pašvaldības budžeta finansējumu pilnībā ir no-
drošināts izglītības process. 2021. gadā turpināsies sti-
pendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību 
priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība  nodrošina fi-
nansējumu brīvpusdienas no 5/6 gadniekiem līdz 9. kla-
sei. Pašvaldība pilnībā apmaksā ceļa izdevumus skol-
niekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības 
iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Budžetā 
ir ieplānots finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai  
sākot no 5/6 gadīgo un no 1.–9. klases izglītojamo ēdi-
nāšanai. Pašvaldība no sava budžeta finansē pirmskolas 
izglītības nodrošinājumu. Pašvaldība ir spējusi nodroši-
nāt no budžeta finansējumu pirmskolas pedagogu algu 
celšanai atbilstoši valstī plānotajam. 

Izglītības iestādēs turpināsies uzsāktie ēku ener-
goefektivitātes projekti, plānots Auciema pirmskolas 
izglī tības iestādē pabeigt iekštelpu remontu un Stalbes 
pamatskolai atjaunot sporta stadionu un apgaismo-
jumu, kopējās renovācijas izmaksas tiek plānotas līdz 
250 000 EUR.

Stadiona un apgaismojuma realizācijai plānots finan-
sēt  ar  Valsts kases aizņēmumu. Pēc aizņēmuma saņem-
šanas apstiprinājuma, minētās izmaksas tiks iekļautas 
budžetā un tiks uzsākta projekta realizācija. 

Rādītāju nosaukumi
2020. g. 

plāns gada 
Apstiprināts 
2021. gadam

EUR EUR

II IZDEVUMI - kopā 2994829.00 2435217.00

Pamatskola STRAUPE 572872.00 565915.00

Pamatskola STALBE 1087124.00 943670.00
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskola 997724.00 641196.00

Savstarpējie norēķini izglītībai 230000.00 230000.00
Skolēnu transporta izdevumu 
kompensācija 20000.00 20000.00

PUMPURS 8.3.4.0/16/I/001 0.00 2250.00
Proekts - Atbalsts izglītojamo in-
dividiuālo kompetenču atīstībai 
Straupe - 8.3.2.2./16/1/001 8960.00 8960.00
Proekts - Atbalsts izglītojamo in-
dividiuālo kompetenču atīstībai 
STALBE 8.3.2.2./16/1/001 8000.00 8000.00

LAD-Straupes SKOLAS STADIONS 57000.00 0.00
Erasmus+ projekts Straupes pa-
matskola 2019-1-FRO1-KA229 9509.00 9509.00

Projekts “Skolas soma” 3640.00 3640.00

Izglītības iestādes turpina mācību vides modernizā-
ciju. Mācību procesa nodrošināšanai iestādes ieplānoju-
šas iegādāties datortehniku 36 800 EUR apmērā, atjaunot 
bibliotēku fondus par 9370 EUR, inventāru 40 814 EUR, 
pārējos pamatlīdzekļus teritorijas bērnu spēļu laukumu 
attīstībai 14 355 EUR.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai pare-
dzētais finansējums 393 719 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 apmak-
sātajā asistentu atbalsta un veselības rehabilitācijas at-
balsta programmā. Pašvaldība finansē arī Samariešu ap-
vienības sniegtos sociālos pakalpojumus.

Rādītāju nosau-
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EUR EUR EUR
II IZDEVUMI - 
kopā 335469.00 393719.00 58250.00 117.36
  060 Pārējā 
sociālā 
aizsardzība 107000.00 144000.00 37000.00 134.58
  061 Sociālais 
dienests 130119.00 132219.00 2100.00 101.61
  0612 SD-
proj. Vidzeme 
iekļauj 5000.00 5000.00 0.00 100.00
  065 
Savstarpējie 
norēķini soc.
iestādēs 63000.00 75000.00 12000.00 119.05
  094 projekts 
Asistenta 
pakalpojumi 30350.00 37500.00 7150.00 123.56

Sociālās nodrošināšanas budžeta palielinājumu  2021. 
gadā būtiski ietekmē vairāki valdības pieņemtie lēmumi: 

1) ar 2021. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas trūcī-
gas personas statusa noteikšanā, kā rezultātā par trūcīgu 
atzīstama persona ar ienākumiem zem 272 EUR/mēn., 
bet katra nākamā mājsaimniecības persona ar ienāku-
miem zem 190 EUR/mēn.; 

2) ar 2021. gada 1. janvāri stājas izmaiņas garantētā 
minimālā ienākuma līmenī, nosakot to 109 EUR apmērā 
pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecības personai, bet 76 
EUR katrai nākamajai mājsaimniecības personai; 

3) 2021. gadā plānotas izmaiņas mājokļa pabalsta pie-
šķiršanas un aprēķina kārtībā. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumu pašvaldībai primāri jānodrošina pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un mājokļa un krīzes pabalsts, taču pašvaldība sniedz 
atbalstu gan bāreņiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģi-
menēm un citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju gru-
pām. Atbalsts tiek īstenots kā brīvpusdienu piešķiršana 
skolēniem un ēdināšanas izmaksu segšana pirmsskolas 
izglītības audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbēnu ģimenēm, svētku pabalsts, kā arī pabalsta pie-
šķiršana 1. septembrī mācību līdzekļu iegādei, aprūpes 
pabalsta izmaksa, kā arī medikamentu un ārstniecības 
pakalpojumu segšanu 200 EUR apmērā vienai personai 
izdevumu segšanai. Ar valsts finansējuma palīdzību tiek 
nodrošināti tādi pakalpojuma veidi kā asistenta pakalpo-
jums ģimenēm un rehabilitācijas pakalpojumi, kuri tiek 
nodrošināti caur rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju 
institūcijām.

Finansēšana
Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda 

beigām sastāda 8.31 % 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 2328740 EUR. 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs
 Hardijs Vents 
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums 
“Pārgaujas Novada Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:   Pārgaujas novada pašvaldība.
 E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv .   Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes tapšanā!

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

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

Jau gandrīz gadu dzīvojot 
īpašā piesardzības režīmā, mai-
nījušies arī cilvēku paradumi – 
daudz vairāk laika tiek pavadīts 
svaigā gaisā. Īpaši populāri kļu-
vuši pārgājieni, pastaigas, nūjo-

Pārgaujas novada pārgājienu 
izaicinājums  

šana. Pārgaujas novadā netrūkst 
ne cītīgu un aktīvu pārgājienos 
gājēju, ne arī lielisku pārgājienu 
maršrutu, dabas objektu vai 
galamērķu, uz kuriem doties. 
Lielisks veids kā aktīvi pavadīt 
laiku, atrodoties svaigā gaisā un 
iepazīstot tuvējo apkārtni. 

Tieši tāpēc Pārgaujas novada 
pašvaldība no 2021. gada 5. feb-
ruāra līdz 14. martam aicina 

iedzīvotājus – ģimenes, draugus, 
skolēnus, skolotājus, treniņu un 
pastaigu biedrus piedalīties Pār-
gaujas novada pārgājienu izaici-
nājumā “No Braslas līdz Gaujai 
ik solis ir vērts”.  

Lejuplādē savā viedierīcē lie-
totni “MapMyWalk”, pievieno 
profilu “Pārgaujas novads” sa-
vam draugu sarakstam un sa-
ņem uzaicinājumu pievienoties 
Pār gaujas novada pārgājienu 
izaici nā jumam “No Braslas līdz 
Gaujai ik solis ir vērts”!

Izmantojot lietotni savā vied
tālrunī vai citā viedierīcē, re-
ģistrē savas pastaigas vai pār-
gājienus un sacenties ar citiem 
izaicinājuma dalībniekiem. 

Tāpat arī aicinām pārgājienus 
un to jaunatklājumus iemūžināt 
fotomirkļos un ar tiem dalīties 
sociālo mediju platformās Face-
book un Instagram, pievienojot 
mirkļabirkas #pārgaujasnovads 
un #pārgājienipārgaujā. 

Izaicinājumam noslēdzoties, 
ar noderīgām dāvaniņām ieprie-
cināsim izaicinājuma dalībnie-
kus dažādās kategorijās:

• “Visvairāk Pārgaujas no-
vadā noietie  kilometri”,

• “Visilgāk pārgājienos Pār-
gaujas novadā pavadītais laiks”.

• “Ideja jaunam pārgājiena 
maršrutam Pārgaujas novadā” 
(dalībnieks ir dalījies ar infor
māciju par savu pārgājiena 
maršrutu, objektiem sociālajos 
medijos, pievienojot norādītās 
mirkļabirkas)

•”Pārsteidzošākais pārgājie-
nos atklātais dabas objekts Pār
gaujas novadā” (dalībnieks ir 
dalījies ar informāciju par savu 
pārgājiena maršrutu sociālajos 
medijos, pievienojot norādītās 
mirkļabirkas).

Lai izdodas!

Inese Lunte,
Stalbes pamatskolas direktores 
vietniece mācību darbā

Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” – PuMPuRS (projekts 
Nr. 8.3.4.0 / 16 / I / 001) Stalbes 
pamatskolā  2020./2021. mā-
cī bu gada 1. semestrī iesaistījās 
trīs skolotāji, un atbalsts tika 
sniegts trim skolēniem. Katram 
projektā iesaistītajam skolēnam 
semestra sākumā ir izveidots in-
dividuālais atbalsta plāns, kurā 
izvērtē mācību pārtraukšanas 
risku un paredz nepieciešamos 
preventīvos pasākumus šo risku 
mazināšanai. Mūsu skolā tās ir 
individuālas konsultācijas kon-
krētos mācību priekšmetos, kuri 
skolēnam rada vislielākās grūtī-
bas.

2. semestrī pagaidām iesaistī-
jušies četri skolotāji, un atbalsts 
tiek sniegts četriem skolēniem, 

citam vienā, citam divos mācību 
priekšmetos.

Lai konsultācijām būtu pozi-
tīvs rezultāts, ļoti svarīga ir veik-
smīga sadarbība ar skolēnu un 
viņa vecākiem – ja tā izdodas un 
visas puses saprot, cik šāds at-
balsts ir noderīgs, tad var cerēt 
uz labiem rezultātiem.  Ja skolē-
nam ir pietiekami skaidra mo-
tivācija un vecāku atbalsts, tad 
individuālās konsultācijas izdo-
das noorganizēt un produktīvi 
realizēt arī attālinātajā mācību 
procesā.  Līdz šim pieredze ir  bi-
jusi pārsvarā veiksmīga, un no-
vērojumi rāda, ka pēc regulārām 
konsultācijām skolēna pašvērtē-

Projekta “PuMPuRS” aktualitātes 
Stalbes pamatskolā

jums uzlabojas, viņš saprot, ka ir 
lietas, ar kurām viņš tomēr var 
tikt galā, jūtas veiksmīgāks un 
līdz ar to arī motivētāks iegul-
dīt darbu savā izaugsmē. Tomēr 
jāatzīst, ka motivējošais darbs 
no skolotāja puses lielākajā daļā 
gadījumu ir nepieciešams visu 
laiku, īpaši attālinātajā mācību 
procesā. 

Projektā arī  skolotājiem ir 
iespēja saņemt atbalstu, piemē-
ram, skolotājiem jau septembrī 
notika viena supervīzijas no-
darbība, un martā tiek plānota 
vēl viena. Supervīzijas mērķis ir 
sniegt skolotājiem konsultatīvu 
atbalstu, paaugstināt kompe-
tenci, kas nepieciešama darbā 
ar riska grupas skolēniem, kā arī 
stiprināt prasmi apzināties sa-
vus resursus un iespējas.

Biatlons Pārgaujas novadā 
ir tas sports, kura aktualitātēm 
seko līdzi ne viens vien iedzīvo-
tājs, jo novadniece Baiba Ben-
dika ir viena no Latvijas vadoša-
jām biatlonistēm. 

29. janvārī Polijas pilsētā 
Dušņikizdrojā 7,5 km sprintā 
Baiba Bendika triumfēja Eiropas 
čempionātā biatlonā, pirmo reizi 
karjerā iegūstot Eiropas čempio-
nes statusu. Latvijas sporta ziņu 
interneta vietnē www.sporta-
centrs.com par sacensību gaitu 
teikts šādi: “Pirmā no latvietēm 
trasē devās 29 gadus vecā Ben-
dika, kura startēja ar 34. nu
muru. Pirmajā šaušanā viņa ie-
radās septītajā vietā un, aizverot 
visus mērķus, pakāpās uz pirmo 

pozīciju. Uz otro ugunslīniju, 
kuru jāveic stāvus, Baiba iera-
dās līderpozīcijā, taču kļūdījās 
pirmajā šāvienā, līdz ar to viņai 
bija jāveic viens soda aplis, kas 
lika atkrist uz trešo pozīciju, 
līderei Sevčenko zaudējot 8,4 
sekundes. Pēdējo apli Bendika 
veica lieliskā ātrumā un finišēja 
zelta pozīcijā. Līdz ar to Latvijas 
biatloniste, kura pērn šajā dis-
tancē ierindojās tikai 55. vietā, 
triumfēja sprinta distancē un 
sev nopelnīja gan pirmo titulu, 
gan pirmo medaļu Eiropas čem-
pionātā. Latvijai šī jau ir otrā 
zelta medaļa 2021. gada Eiropas 
meistarsacīkstēs”.

Savukārt Pasaules čempionā 
biatlonā, kas no 9. līdz 21. feb-
ruārim norisinājās Pokļukā, Slo-
vēnijā, B. Bendika labāko snie-
gumu uzrādīja masu startā, kurā 
izcīnīja augsto 9. vietu. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
lepojas un sirsnīgi sveic Baibu 
Bendiku ar augstajiem karjeras 
sasniegumiem, kā arī turpmāk 
novēl izcilus rezultātus! 

Baiba Bendika izcīna 
Eiropas čempiones titulu

Aicina uzmundrināt ar videostāstiem
Pārgaujas novada domes deputāte Guna Rukšāne aizsākusi video 

akciju un izaicina novada iedzīvotājus un ikvienu interesentu ieprie-
cināt citam citu laikā, kad ir ļoti būtiski nenokārt degunu un saglabāt 
pozitīvo domāšanu. Varbūt var šķist, ka visur šobrīd dominē pelēkās 
krāsas, tomēr, liekot citiem pasmaidīt, varam dienu iekrāsot citos to-
ņos! Sekojot Gunas Rukšānes piemēram, nofilmē video un pastāsti arī 
Tu par kādu interesantu, amizantu vai ironisku atgadījumu no savas 
dzīves, augšupielādē to sociālajā medijā Facebook, pievieno mirkļa-
birku #parspitigrutiemlaikiem un padari dienu priecīgāku!

NO BRASLAS LĪDZ GAUJAI
IK SOLIS IR VĒRTS!

Vai Tev ir kāds amizants, interesants, vai varbūt 
ironisks stāsts no ikdienas dzīves?

Iemūžini to video, augšupielādē sociālajā medijā Facebook, 
pievieno mirkļabirku #parspitigrutiemlaikiem

un radi smaidu citiem!

Izglītības kvalitātes
valsts dienests

Izsakām pateicību ikvienam, kurš bija kopā ar mums, kā arī 
sniedza atbalstu grūtā brīdī, dēlu Emīlu mūžībā pavadot. 

Laine Pētersone ar ģimeni

Eiropas Sociālais 
fonds

Publicitātes foto
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