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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

 

1. Pašvaldības nosaukums........................... Pārgaujas novada pašvaldība 
   

2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas Republikas 

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto 

klasifikatoru (ATVK) .................................................. 

0424701 

   
3. Pašvaldības juridiskā adrese ................... „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,Pārgaujas 

novads, LV-4151 
   

4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ...... 90009116276 
   

5. PVN maksātāja reģistrācijas Nr. ............ LV 90009116276 
   

6. Nodokļu administrators........................... VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu 

nodaļa 
   

7. Pārskata periods ..................................... 01.01.2012. – 31.12.2012. 
   

8. Pārgaujas novada dome.......................... 13 deputāti: 
  Hardijs VENTS 

  Juris BALTGALVIS 

  Jānis BĒRZIŅŠ  

  Uldis EZERS  

  Alfs LAPSIŅŠ  

  Juris LEIMANIS  

  Monvids KRASTIŅŠ  

  Ārijs KIRŠTEINS  

  Jānis PLŪME  

  Ivars ROBĪTIS  

  Rudite VASILE  

  Sandra ZEPA  

  Imants KALNIŅŠ  

  
 

9. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs..  Hardijs Vents (no 01.07.2009) 

   
10. Galvenā grāmatvede ............................... Līga Medne (no 01.07.2009) 

   
11. Revidents ................................................ Sandra Zviedrāne, sertifikāts Nr.30 

komandītsabiedrība S.Vilcānes audits 

  SIA „Grāmatvedis Revidents” 

Pekšēna iela 27, Rīga, LV-1006 

 

   
12. Teritorijas lielums .................................. 486.72 km2 

   

http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/38-juris-baltgalvis
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/39-jnis-brzi
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/40-uldis-ezers
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/41-alfs-lapsi
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/42-juris-leimanis
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/43-monvids-krasti
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/44-rijs-kirteins
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/45-jnis-plme
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/46-ivars-robtis
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/47-rudite-vasile
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/48-sandra-zepa
http://www.pargaujasnovads.lv/zinas-par-iestadi/pargaujas-novada-domes-deputati/10-prgaujas-novada-domes-deputti/49-imants-kalni
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13. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā .................. 4617 (iedzīvotāju reģistra dati uz 01.01.2012.) 

   

14. Naudas vienība ....................................... Latvijas Republikas naudas vienība - lati 

   
15. Norādīto skaitļu precizitātes pakāpe....... Dati norādīti apaļās summās, bez decimāldaļas 

1.2. Vadības ziņojums 

 

 Vispārējais raksturojums 

 
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 teritoriāla vienība, kurā ietilpst 

Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastu teritoriju vienības. 

 Novada teritorija robežojas ar Cēsu, Kocēnu, Limbažu, Krimuldas, Līgatnes, 

Amatas un Priekuļu novadiem. 

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko 

pamatu un kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada 

Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 Pārgaujas novada Domes un tās izveidoto institūciju darba organizāciju un 

pašvaldības pārvaldi nosaka Domes 2009.gada 1.jūlijā apstiprinātie saistošie 

noteikumi Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”, kuri nosaka pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā 

pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. 

Pārgaujas novada pašvaldības 2012.gada pārskats informē par sasniegtajiem 

rezultātiem pašvaldības ekonomiskajā 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 13 ievēlētiem deputātiem 

   Pārgaujas novada Domes darbs noritēja trīs komiteju un četrās komisiju sēdēs. 

2012.gadā notikušas: 

 Domes sēdes - 12 , pieņemti  236 lēmumi, pieņemti 13 saistošie noteikumi  

 Finanšu komitejas sēdes – 13; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes – 12; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēdes – 11; 

 Administratīvās komisijas sēdes – 9; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 3; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

sēdes - 1, izskatīts 1 jautājums. 

 Iepirkumu komisijas sēdes -51, veiktas 16 iepirkumu procedūras. 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošina tās izpildorgāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir: 

 kancelejas nodaļa; 

 finanšu nodaļa; 

 komunālā  nodaļa;  
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 dzimtsarakstu nodaļa; 

 attīstības nodaļa. 

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un struktūras: 

 Stalbes vidusskola; 

 Raiskuma pamatskola – 2012.gada 01.septembrī pievienota Stalbes 

vidusskolai; 

 Straupes pamatskola; 

 Raiskuma speciālā internātpamatskola – rehabilitācijas centrs; 

 Raiskuma, Stalbes un Straupes bibliotēkas; 

 Pārgaujas novada bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

 Būvvaldes funkcijas deleģētas apvienotajai Amatas novada būvvaldei; 

 Izglītības funkciju koordinēšana deleģēta apvienotajai Amatas novada skolu 

valdei. 

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2012.gada pārskatā ir iekļauti:  

 

 Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu finanšu dati 

       un domes nolikumā reģistrēto pašvaldības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju 

pārskats;  

 Raiskuma speciālā internātpamatskola- rehabilitācijas centra 2012.gada  

pārskats; 

 Stalbes vidusskolas 2012.gada pārskats. 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:  

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību Savienība”;  

 biedrība „Straupes tūrisma biedrība”; 

 biedrībā „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””; 

 biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”; 

 biedrībā „Sporta klubs Pārgauja” 

 biedrība „Vidzemes inovācijas Uzņēmēju centrs” 
 

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja: 

 SIA „Ungurmuiža”; 

 SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”; 

 AS „CATA. 

 

2012.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 4821 iedzīvotāji, bet 

2013.gada 1.janvārī - 4724.Gada laikā Pārgaujas novada iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 97. Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  mirušie 44, 

dzimušie 39, kā arī noslēgtas  9 laulības. 

Pārgaujas novada bāriņtiesā 2012.gadā notikušas 18 sēdes, kurās izskatītas 71 

lietas. Gada laikā 2 vecākiem atņemtas bērnu aprūpes tiesības un 2 vecākiem tās 

atjaunotas.  2 bērniem nodibināta aizbildnība,  2 bērni ievietoti audžuģimenēs, bet  2 

bērniem pagaidu mājvietu nācies meklēt aprūpes iestādē, 2  vecākiem ar tiesas 

spriedumu atņemtas aizgādības tiesības. 

Pieņemti  lēmumi par 3 bērnu mantu (piemēram, mantojumu vai dāvinājumu). 

Bāriņtiesa veikusi 247 notariālos apliecinājumus. 
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 Pārskata gada galvenie notikumi 

 

2012.gads Pārgaujas novada pašvaldībai bijis darba un notikumu bagāts. 

Esam strādājuši pie novada identitātes nostiprināšanas, pilnveidojuši un attīstījuši 

novada izglītības struktūru, pilnveidojuši un paplašinājuši pašvaldības struktūru, esam 

atbalstījuši kultūras aktivitāšu un  tradīciju stiprināšanu, ieguldījuši daudz darba 

Pārgaujas novadu popularizējot kā tūrisma galamērķi.  

Noslēgti starptautiski sadarbības līgumi ar  citām pašvaldībām  no Norvēģijas, 

Rumānijas un Itālijas izglītības un administratīvajās jomās. 

Pašvaldība turpina informatīvo  un veicina sabiedrisko organizāciju un interešu 

kopu atbalstu un atbalstam iniciatīvas, kas veicina Novada sabiedrisko dzīvi un 

novada  vārda atpazīstamību. 

Realizēts Rozulas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts un turpinās darbs 

pie ūdenssaimniecības sakārtošanas projektiem Plāča  un  Straupes ciemos un 

Auciemā.  

2012. gadā iesaistot iedzīvotājus tika izveidotas dažādas darba grupas, kuras 

intensīvi piedalījās un veidoja novada attīstības plānu. 

Ar mērķi veicināt izglītības attīstību, 2012.gadā Pārgaujas novada Dome ir 

pieņēmusi būtiskus lēmumus izglītības jomā. 

2012.gada septembrī reorganizēta Raiskuma pamatskolas izglītības iestāde, 

minētā iestāde pievienota Stalbes vidusskolai. Ar reorganizāciju samazinātas 

administrācijas izmaksas un tiks uzlabota pamatskolas izglītības programmu kvalitāte 

un pilnveidots mācību process. 

Lai pilnveidotu un attīstītu  skolēnu kā indivīdu sapratni par dabu, vidi un 

ekoloģiju skolas piedalās EKO skolu programmā un dažādos ar vidi saistītos 

pasākumos. 

Īstenojot  sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru  tiek 

pilnveidota un skaidrota jauniešu pilsoniskā apziņa un  attīstīta personiskā līdzdalība 

prasmju veicināšanā, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā. Sadarbības mērķis ir 

veidot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko atziņu un 

interesi par dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos.   

Pašvaldība atbalstījusi skolu iesaisti dažādos projektos, kas veicina skolas 

infrastruktūras un aprīkojuma papildināšanu un skolēnu un pedagogu izglītības 

kvalitātes un pieredzes palielināšanu  atbalstot  apmaiņas braucienus projektu un 

sadarbības ietvaros. 

Lai mazinātu bezdarbu iedzīvotāji tiek iesaistīti dažādos sociālajos projektos. 

2012.gadā turpinās  projekta „Baltic Climate” ietvaros izpētes projekta „Tilta 

būvniecība pāri Gaujai pie Līgatnes ” realizēšanu.   Pārgaujas pašvaldība ir 

parakstījusi nodomu protokolu par kopēju Līgatnes pārceltuves apsaimniekošanu, 

pārņemot šo svarīgo infrastruktūras objektu kopējā apsaimniekošanā no  GNP Dabas 

fonda.  

 

 Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu 

rezultātiem 
 

      Budžeta  ieņēmumu izpilde pret plānu bija nodrošināta 104.61 % apmērā un 

izdevumu izpilde pret plānoto  par 96.8%. Budžets tika plānots ar piesardzības 

principu, tāpēc budžeta plāns nebija balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība 

varētu tik apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības 

funkciju izpilde. 

Pamatojoties uz Valsts garantētajiem pašvaldības ieņēmumiem esam spējuši 

sabalansēt vienmērīgu naudas plūsmu un realizēt budžeta gadā ieplānotos pasākumus. 
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Iedzīvotāju ienākumu nodokli no Valsts kases sadales konta 2012.gadā pašvaldības 

saņēma 106.79 % apmērā no prognozētā. 

Budžeta izpildi 2012.gadā būtiski ietekmēja noteiktie transfertu maksājumu  

izglītības funkciju nodrošināšanai no valsts mērķdotācijām. Lai veiksmīgi realizētu 

izglītības programmas izglītības iestādēs pašvaldība turpina finansēt daļu pedagogu 

darba algu samaksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Nepietiekams ir valsts 

finansiālais atbalsts  grāmatu, mācību metodisko līdzekļu un aprīkojuma iegādei 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības  iegūšanai. 2012/2013 mācību gada 

finansēju šiem mērķiem pašvaldība ir noteikusi LVL 55 finansējumu un  nodrošinot 

visu mācību līdzekļu iegādi no pašvaldības budžeta.  

2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu samazinājās valsts finansējums 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kam 2012.gadā pašvaldība papildus novirzīja 

dabas resursa nodokļa līdzekļus. 

Papildus faktori, kas  ietekmējuši pašvaldības finanšu rezultātus 2012.gadā : 

 Iedzīvotāju  sociālekonomiskais stāvoklis  nav uzlabojies,  lai gan bezdarba 

līmenis ir samazinājies   salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem; 

 Energoresursu sadārdzinājums. 

Lai samazinātu nodokļu maksātāju parāda summu lielumu tiek veikts intensīvs 

darbs pie nodokļu iekasēšanas pasākumiem – tiek izsūtīti papildus atgādinājumi un 

brīdinājumi, nemaksātāju lietas tiek iesniegtas tiesu izpildītājiem. 

 

 Paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību 

nākotnē 
 

     Pārgaujas novada pašvaldības darbību negatīvi varētu ietekmēt finanšu stāvokļa 

pasliktināšanās, kas pamatota ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ienākumu 

samazinājumu, kas samazina iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumus. Iedzīvotāju 

parādi par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumiem . Negatīvi pašvaldības darbību ietekmē iedzīvotāju migrācija uz 

pilsētām un ārzemēm darba meklējumos. 

       Zemās dzimstības dēļ samazinās bērnu skaits pašvaldības  izglītības iestādēs, kas 

ietekmē lēmumus par izglītības iestāžu optimizāciju.  

       Realizējot attīstības projektus nākotnē būs nepieciešams lemt par kredītresursu 

nepieciešamību, ja plānoto ieņēmumu kopsumma  samazināsies. 

      Būtiski negatīvi  pašvaldības darbību ietekmē nepietiekamā autoceļa saņemtā 

dotācija no valsts. Ceļu infrastruktūras saglabāšanai pašvaldība būs spiesta izmantot 

pamatbudžeta naudu, lai ceļu esošais stāvoklis strauji nepasliktinātos. 

      Energoresursu cenu pieaugums būtiski ietekmēs pašvaldības spēju nākotnē 

nodrošināt komunālos pakalpojumus esošajā līmenī.  

 

 Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 

iestāde saskaras 

 

      Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infrastruktūras attīstībā 

Pārgaujas novada pašvaldībā ir budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma 

piesaistei. 

Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā finansēšanas kārtība, valsts 

budžeta  transfertu lielums. Pārgaujas novads atrodas ekonomiski izdevīgā vietā ir 

laba infrastruktūra, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem darba iespējas meklēt tuvākajās 

pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Limbažos, Rīgā, kas ļauj cerēt par bezdarba līmeņa un 

iedzīvotāju migrāciju uz ārzemēm nepalielināšanos.  
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Līdz ar samazināto Valsts autoceļu fonda finansējumu nav iespējams 

pietiekoši nodrošināt pašvaldības ielu un ceļu pilnvērtīgu ikdienas uzturēšanu, kā 

rezultātā pasliktinās ceļu stāvoklis.  

Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī tādam finanšu riskam kā iedzīvotāju parādi 

pašvaldībai par sniegtajiem pakalpojumiem. 

Nav īsti skaidrs novada teritoriālais un administratīvais iedalījums nākotnē Valsts 

mērogā. Šodienas Valsts politika   plāno jaunas teritoriālās reformas, kuru mērķis un 

apjoms nav skaidri formulēti. Nav izstrādātas un skaidri pamatotas vadlīnijas un 

aprēķini, ko novada  iedzīvotāji un teritorija iegūs apvienojoties ar citiem novadiem.    

Veicot apvienošanu atkal būs nepieciešami lieli finansiālie un administratīvie 

ieguldījumi apvienošanas realizēšanai. 

 

 Attīstības pasākumi 

 

Pārgaujas novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides 

sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas 

iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot nevalstisko 

organizāciju, interešu kopu un uzņēmējdarbību novadā.  Katru gadu finanšu resursu 

iespēju robežās tiek  uzturēta un attīstīta novada infrastruktūra.  

Budžetā sakarā ar energoresursu, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu 

nepieciešams lielāko finansējumu daļu novirzīt iestāžu un autonomo funkciju 

nodrošināšanai, kas ietekmē finansu apjomu, kuru pašvaldība var atļauties ieguldīt 

infrastruktūras sakārtošanā realizējot dažādus projektus. Lielākos investīciju projektus 

pašvaldība ir realizējusi piesaistot finansējumu no CFLA, ERAF, LAD. Realizētajiem 

projektiem līdzfinansējuma daļu līdz šim pašvaldība nodrošināja no sava budžeta 

līdzekļiem. 2012. gadā bija nepieciešami kredītresursi, lai veiksmīgi realizētu 

uzsāktos ūdenssaimniecības projektus. Turpinot iesāktos ūdenssaimniecības attīstības 

projektus arī šo projektu realizācijai būs nepieciešami kredītresursi. 

2012.gadā budžeta finanšu resursu ietvaros un iespējās tika uzturēta novada 

infrastruktūra. Visas infrastruktūras uzlabošanai ir nepieciešami lieli finansiālie 

ieguldījumi, tāpēc intensīvi notiek darbs pie finansējuma piesaistes no fondu 

līdzekļiem, lai mazinātu tiešo pašvaldības budžeta naudas izdevumus. 

2012 gadā veiksmīgi realizēti iepriekšējos gados izvirzītie mērķi, veiksmīgi 

realizēti vairāki projekti un uzsākts darbs pie jauniem projektiem, kas saistīti ar 

infrastruktūras sakārtošanu un pilnveidošanu.    

Realizētie projekti 2012 gadā: 

 Rozulas ciema ūdenssaimniecības attīstība; 

 Higiēnas telpas izveide Straupes pagasta „Doktarātā; 

 Straupes tautas nama pagalma labiekārtošana; 

 Pārgaujas novada  ģērboņa  apstiprināšana  un karoga iesvētīšana; 

 Skolu informatizācija; 

 Starptautiskās sadarbības veicināšana pašvaldību līmenī – izglītības un 

administrācijas jomās; 

 Brīvā laika pavadīšanas un pilnveidošanas iespējas Straupes interešu 

centrā.  

 

2013.gadā turpināsies darbs pie iesāktajiem projektiem: 

 Gājēju celiņa būvniecība Plācis-Straupe sadarbībā ar Latvijas valsts 

autoceļu uzturētāju; 

 Straupes ciemata centra infrastruktūras sakārtošana un satiksmes drošības 

uzlabošana; 

 Teritoriālā plānojuma  ”Pārgaujas novada Attīstības programma 2013. – 

2019. gadam un Teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” izstrāde; 
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 Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Straupes ciemā projekta 

TEP izstrāde; 

 Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Plāča ciemā  realizācija; 

 Juriskonsulta piesaiste Pārgaujas novada pašvaldībā; 

 Turpināsies domes administratīvā darba pilnveidošana un darba 

uzlabošana;  

 Tūrisma attīstības veicināšana novadā iesaistoties tūrisma attīstības 

projektos kopā ar citām pašvaldībām, kopā veidojot vienotus tūrisma 

maršrutus; 

 Tilta pār Gauju pie Līgatnes pārceltuves projekta realizēšanas iespējas 

atbalstīšana; 

 Sadarbības veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, 

kuras veicina novada infrastruktūras sakārtošanu un piedāvā iedzīvotājiem 

apgūt amata prasmes un iemaņas, papildinot brīvā laika kvalitatīvu un 

izglītojošu pavadīšanas iespējas; 

 Sadarbības  turpināšana novadu līmenī; 

 Raiskuma parka labiekārtošanas projekts; 

 Izglītības iestāžu  ēku energoefektivitātes projektu izstrāde; 

 Sadarbības veicināšana starp pašvaldības iedzīvotājiem un pašvaldību, 

veicot plašāku informatīvo darbu iedzīvotāju sapulcēs un plašāku 

informācijas sniegšanu pašvaldības informatīvajos un publiskajos mēdijos; 

 Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru projekta „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizēšana. 

 

     Izglītības sistēmas izdevumi no Pārgaujas novada budžeta veido 49,29% no 

kopējiem izdevumiem. Lai arī skolās tiek nodrošināta laba mācību materiālā bāze, 

labs pedagoģiskais personāls un infrastruktūra notiek skolēnu aizplūšana uz 

tuvākajām pilsētu skolām.  

Domājot par izglītības iestāžu darbības, pakalpojumu un infrastruktūras attīstību 

turpmākajos gados, par prioritātēm uzskatāma izglītības kvalitātes nodrošināšana: 

 Novadā deklarēto skolēnu piesaistīšana novada izglītības iestādēm, lai 

samazinātu transfertu maksājumus uz citām pašvaldībām izglītības 

pakalpojumu nodrošināšanai; 

 Mācību materiālās bāzes modernizācija; 

 Sadarbības aktivizēšana starp skolu, skolēniem, vecākiem un sabiedrību; 

 Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana: 

- Ēku siltināšana; 

- Telpu kosmētiskie remonti; 

- Kabinetu aprīkojuma nomaiņa; 

- Teritoriju labiekārtošana. 

 

Izstrādājot novada ekonomiskās attīstības programmu, viena no tās galvenajām 

sadaļām runā tieši par izglītības pakalpojumu iespējām, kvalitāti un attīstību. Veicot 

esošās situācijas precīzu analīzi, kā arī uzklausot speciālistu, iedzīvotāju un pašu 

izglītojamo viedokļus, skaidrāk iezīmēsies nākotnes perspektīva, kurai piesaistot kā 

budžeta, tā struktūrfondu finansējumu, izglītības sistēma novadā nākotnē kļūs 

konkurēt spējīga un pieprasīta.  

Pārgaujas novads var lepoties ar  pašdarbnieku aktivitātēm kultūras jomā. 

Pašvaldības teritorijā darbojas 2 kori, 3 ansambļi, 3 amatierteātri, 4 deju kopas un 

dažādas interešu kopas. Pašdarbnieki ar savu dalību koncertos  atbalstījuši un 

kuplinājuši  daudzus novada svētkus un tradīcijas, kā arī prezentējuši Straupi 

vēsturiskajās Hanzas dienu pilsētu svētkos Lineburgā un Rīgā. Pārgaujas novadu 
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Latvijas dziesmu un deju svētkos pārstāvēs 5 kolektīvi. Patīkami, ka pašdarbībā un 

dažādās sabiedriskās aktivitātēs iesaistās arvien vairāk jaunieši, kas papildina viņu 

intelektuālo, kultūras un  izglītības līmeni un rosina brīvo laiku pavadīt lietderīgi.  

Iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas apmeklēt vairākus vērienīgus pasākumus, 

kuri ir nozīmīgi novada dzīvē – Valsts svētkus  4. maijā un 18.novembrī, Straupes 

svētkus, Lieldienu pasākumus. 

Kā jau katru gadu arī šogad esam pateikušies sakoptākos sētu saimniekiem rīkojot 

„Saimniekballi”. Kā arī esam pateikuši paldies dažādām personām, kuras novada 

attīstībā un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai ir veltījuši savu laiku un finansiālos 

līdzekļus rīkojot „Pateicības dienu”. Esam suminājuši labākos skolēnus izglītības 

jomā, kā arī izteikuši pateicības sportistiem par  ieguldījumu Pārgaujas vārda 

popularizēšanā. 

Esam pievērsušies tūrisma nozares attīstībai. Tā kā liela daļa Gaujas Nacionālā 

parka teritorijas atrodas Pārgaujas novada teritorijā, apvienojoties vairākām 

pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas GNP,  popularizējam Gaujas Nacionālā parka 

teritoriju, ka labāko galamērķi tūrismam Vidzemē. Esam atbalstījuši tūrisma kartes 

„Ar velo pa Pārgaujas tuvāko apkārtni” latviešu, angļu, vācu un holandiešu valodā 

izdošanu. Kā galamērķi reklamējam arī pašvaldībai piederošo Ungurmuižas 

kompleksu. Šogad Ungurmuiža svinēja savu 280.gadu jubileju, šim notikumam par 

godu tika izdota Latvijas pasta pastmarka ar Ungurmuižas attēlu.  

Novadā ir ļoti aktīva nevalstisko organizāciju un interešu grupu darbība, lai 

veicinātu šo organizāciju un grupu darbību 2013.gadā pašvaldība ir ieplānojusi 

projektu konkursu, kurā varēs pieteikties  iepriekšminētās organizācijas un realizēt 

kādu projekta ieceri Pārgaujas novada  vides un infrastruktūras attīstības veicināšanai. 

Kopumā, analizējot sociālo situāciju Pārgaujas novadā, iedzīvotāju skaits, kuri 

griežas sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un informācijas par iespējām saņemt 

sociālo atbalstu ir samazinājies. Pozitīvā tendence vērojama pamatojoties uz sociālā 

dienesta preventīvo un informatīvo darbu ar tā klientiem, īpaši bezdarbniekiem, 

veicinot viņu iesaisti darba tirgū sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru. GMI 

saņēmēju skaits un summa samazinājusies uz pusi. Finansējuma samazinājuma 

pamatojums ir izmaiņas valsts likumdošanā un politikā attiecībā uz GMI pabalsta 

saņēmējiem. GMI pabalsta  saņēmējiem  ir pienākums piedalīties un strādāt 

norādītājos sabiedriskajos darbos. 2012.gdā trūcīgām ģimenēm tika sniegts naturālā 

veidā izdalot ES pārtikas pakas un Latvenergo elektrības dāvanu kartes, kas deva 

zināmu finansiālo atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

2012.gadā piesaistot ELAF finanšu līdzekļus tika izveidota higiēnas telpas, kuru 

mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti trūcīgajām personām un mājas aprūpes personām. 

Nodrošinot higiēnas pakalpojuma un veļas mazgāšanas iespējas izveidotajās telpās 

Straupes pagasta  „Doktorātā”. Nākotnē paredzēts minēto telpu attīstība,  nodrošinot 

krīzes centra izveidi krīzes situācijā nonākušām personām. 2012.gadā tika pieņemts 

sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem. Sadarbībā ar NVA un valsts 

atbalstu tika izmantota iespēja rehabilitēt ilgstošos bezdarbniekus ar alkohola 

problēmām. 

Sociālā dienesta vīzijas nākotnē balstās uz alternatīvo sociālo pakalpojumu 

attīstīšanu novadā gan ģimenēm ar bērniem, gan veciem cilvēkiem. Turpināt attīstīt 

un pilnveidot pašpalīdzības un atbalsta grupu darbu ar riska ģimenēm, nodrošināt 

izglītojošās un prasmju un iemaņu apguves nodarbības riska un jaunām ģimenēm, 

attīstīt krīzes centru novadā, sociālo aprūpi mājās.  

 Komunikācijas un sadarbību ar pašvaldības mērķauditoriju (iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem, medijiem u.c.) 2012. gadā nodrošināja pašvaldības interneta vietne 

www.pargaujasnovads.lv. Kopš tās izveides, veikts būtisks darbs gan informācijas 

apjoma, gan struktūras, gan navigācijas sistēmas uzlabošanā - izveidotas jaunas 

sadaļas, lai atvieglotu informācijas pieejamību, kā arī veikta informācijas atjaunošana 

http://www.pargaujasnovads.lv/
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un sistematizācija visās sadaļās. Mājas lapā tiek nodrošināta informācijas apmaiņu 

starp iedzīvotājiem un pašvaldību par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem un 

problēmsituācijām. Kā redzams pēc iesūtīto jautājumu daudzuma un satura, var 

secināt, ka iedzīvotāji šo iespēju izmanto labprāt, tādā veidā netieši norādot uz 

pašvaldības darba pilnveidošanas nepieciešamību attiecīgās jomās. Tāpat regulāri tika 

sekots mājas lapas unikālo apmeklējumu skaitam, kā arī konkrētu ziņu un sadaļu 

apmeklētāju daudzumam, kas palīdz saprast, kuras ir būtiskākās un svarīgākās jomas, 

kas interesē novada iedzīvotājus. 2012.gadā lielākā interese ir bijusi par kultūras, 

attīstības un ceļu jautājumiem 

 Arī 2012. gadā bez pārtraukuma reizi mēnesī tiek izdots Pārgaujas novada 

pašvaldības informatīvs izdevums „Pārgaujas novada vēstis” 1500 eksemplāru tirāžā, 

ko bez maksas saņem Pārgaujas novada iedzīvotāji. Pašvaldības laikrakstā 

iedzīvotājiem saprotamā veidā atspoguļoti un skaidroti pašvaldības lēmumi, veiktie 

darbi, plānotās aktivitātes un citi svarīgi jaunumi. Sabiedrības piesaistīšanai izdevumā 

iekļauts sporta, izglītības un kultūras pasākumu aktivitātes un plāns. 

 2012. gadā, kā iepriekšējos gados tika rīkotas iedzīvotāju tikšanās  lai sniegtu  

informāciju  par novada padarītajiem un plānotajiem darbiem gan īstermiņa, gan 

ilgtermiņa periodā.  Aizrādījumi  par pašvaldības administratīvo un faktisko darbību 

no  iedzīvotājiem tiek analizēti un ja aizrādījumi ir bijuši pamatoti, tie tiek novērsti 

turpmākajā pašvaldības darbā. 

Mums ir iemesls ar padarīta darba sajūtu atskatīties uz paveikto. Paldies ir 

jāsaka katram novada iedzīvotājam, kurš ar savu darbu ir veicis ieguldījumu novada 

dzīves attīstībā, katram, kurš veicinājis savas sētas sakoptību un sakopis vidi apkārt 

sev, papildinājis ar savu dalību dažādos novada pasākumos, tādejādi veicinot novada 

izaugsmi, attīstību un atpazīstamību. 

 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs     Hardijs Vents 
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2.FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. PĀRGAUJAS NOVADA DOMES LĒMUMS  „PAR PĀRGAUJAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ 2012.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU” 

 

 

 
Apstiprināts: 

  Domes sēdē Nr. 9 

27.06.2013 

 

1. Par Pārgaujas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________

__ 

ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 72. 
pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu, 17.01.2006. Ministru 
Kabineta noteikumu Nr. 44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to 
sagatavošanas kārtību” 13. un 16. punktu, Pārgaujas novada domes finanšu komitejas 
20.06.2013. (protokols Nr. 6) atzinumu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot, PAR - 

7 (Imants Kalniņš, Alfs Lapsiņš, Juris Leimanis, Jānis Plūme, Normunds Ruķis, Rudīte 
Vasile, Hardijs Vents), PRET – 2 (Māris Šķesteris, Nauris Reinhards), ATTURAS - nav, 
NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu. 
2. Pārgaujas novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu: 
1.1. publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un informatīvajā izdevumā 
„Pārgaujas Novada Vēstis”; 
1.2. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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2.2. Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei 

 
 

REĢ. NR. 50002016671,  PEKŠĒNA IELĀ  27, RĪGĀ, LV- 1006.   MOB.TĀLRUNIS 29422826 

A/S „SWEDBANK” KODS  HABALV22  KONTS LV44HABA0551012099587 

 

 

NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 

Rīgā 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās 

parakstīšanas laiks Nr. 274 
 

Pārgaujas novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 
Mēs esam veikuši PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā 

„Pašvaldība”) 2012.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 

2012. gada finanšu pārskats ietver: 

 2012.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2012.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-

3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012.gadu – veidlapa Nr.4-

1, 
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 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012.gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. 

skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības 

struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu 

pārskatā.  
 

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 17.augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 

būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic 

revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 

būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 

revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 

apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 

efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 

grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā 

izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012.gada 

31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012.gadu, kas atspoguļots konsolidētā 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības 

starp šajā vadības ziņojumā un 2012.gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto 

finanšu informāciju. 
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Atbildīgā zvērināta revidente    

Sandra Vilcāne  

(sertifikāts nr.30) 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

Vilcāne 67220449 

s.vilcane2@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 

 

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

  AKTĪVS   

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 6489089 6 775 395 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 29948 29 114 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 28799 16 566 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 
1149 1 656 

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem  10 892 

1200 Pamatlīdzekļi 6293339 6 679 479 

1210 Zeme, ēkas un būves 5718896 6 100 543 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 21433 22 985 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 476757 469 831 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 20787 31 014 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 55466 55 106 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  0 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 165802 66 802 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 165802 66 802 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  686320 680 642 

2100 Krājumi 94767 72 891 

2300 Debitori 88229 85 298 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
3482 2 138 

2600 Naudas līdzekļi 499842 520 315 

mailto:s.vilcane2@gmail.com
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 Kopsumma 7175409 7 456 037 

      

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

  PASĪVS   

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 5616782 6 145 535 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 5616782 6 145 535 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 6145535 5 798 903 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -528753 346 632 

5000 Kreditori 1558627 1 310 502 

5100 Ilgtermiņa saistības 1088569 804 073 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 215939 141 516 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 872630 662 557 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 470058 506 429 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 
27234 23 664 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1189 5 864 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 120043 99 636 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 
21 21 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 1238 1 101 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 38779 2 126 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 281554 374 017 

I. BILANCE (3000+4000+5000) 7175409 7 456 037 

    

Kods 

Posteņa nosaukums 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

  ZEMBILANCE   

A 
B  1 

9100 Zembilances aktīvi 17746 15 991 

9110 Iespējamie aktīvi 7202 7 202 

9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 10544 8 789 

9500 Zembilances pasīvi 0 36 000 

9550 Nākotnes saistības 0 36 000 

 

 

 

 

 

Pārgaujas novada pašvaldības 2012.gada bilances kopsummā  LVL 7175409 uz pārskata 

perioda beigām:  

 LVL   6599038 Pārgaujas  novada domes bilances aktīvi; 

 LVL 550086 Raiskuma speciālās internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bilances 

aktīvi ; 

 LVL 274889 Stalbes vidusskolas bilances aktīvi. 
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    Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu aktīvu kopsumma ir samazinājusies par LVL  

280628. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 

Atlikusī vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

(31.12.2011) 

pārskata 

perioda 

beigās 

(31.12.2012) 

    

(1100 + 

1200)n 

ILGTERMIŅA NEFINANŠU 

AKTĪVI 
6 697 701 6323287 

1100n NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 18 222 29948 

1110n Attīstības pasākumi un programmas 16 566 28799 

1120n 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības  
1 656 1149 

1121n Datorprogrammas 1 656 1149 

1200n PAMATLĪDZEKĻI 6 679 479 6293339 

1210n Zeme, ēkas un būves  6 100 543 5718896 

1211n Dzīvojamās ēkas 328 480 315736 

1212n Nedzīvojamās ēkas 2 093 665 20121587 

1213n Transporta būves 2 580 662 2015918 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 294 922 269545 

1215n Kultivētā zeme 116 397 126487 

1216n 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 
1 110 1110 

1217n Pārējā zeme 74 350 67330 

1218n Inženierbūves 578 545 871177 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 32 412 30006 

1220n Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 22 985 21433 

1230n Pārējie pamatlīdzekļi  469 831 476757 

1231n Transportlīdzekļi 110 599 98990 

1232n Saimniecības pamatlīdzekļi 81 265 68118 
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1233n Bibliotēku fondi 91 822 98153 

1236n 
Antīkie un citi kultūras un mākslas 

priekšmeti 
3 179 3179 

1238n 
Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika 
20 876 47918 

1239n 
Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi 
162 090 160399 

1240n 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
31 014 20787 

1242n Nepabeigtā būvniecība 31 014 20787 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi  55 106 55466 

1263n Mežaudzes 52 939 52939 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 2 167 2527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. PĀRSKATS PAR PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 

IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 
    (latos) 

Nr. Posteņa  nosaukums 
Budžeta izpilde Plāns 

2013.gadam 2011.gadā 2012.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 3043999 2675137 2139549 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 933906 1132076 1169483 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 801150 1005633 1054640 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 132756 126443 114843 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 102459 69932 3500 

1.2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 467 197 300 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 2731 2198 1700 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 5411 4509 1250 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 34565 59870 250 

1.2.5. Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas 59285 3158  

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 119949 126305 98000 

1.3.1. Maksas pakalpojumi 108777 103300 90000 

1.3.2. Citi pašu ieņēmumi 11172 23005 8000 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 1887685 1346824 868566 

1.4.1. Valsts budžeta transferti 1864524 1310285 843566 

1.4.2. Pašvaldību budžetu transferti 23161 36199 25000 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 2902476 2768348 2198366 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā, t.sk.: 2902476 2768348 2198366 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 208832 216486 233094 

2.1.3. Sabiedriskā kārtība un drošība 35415 38044 51464 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 12934 31103 32660 

2.1.5. Vides aizsardzība 173497 368483 30050 

2.1.6. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 441606 345349 352631 

2.1.7. Atpūta, kultūra un reliģija 238061 238820 263980 

2.1.8. Izglītība 1560554 1364683 1038687 

2.1.9. Sociālā aizsardzība 231577 165380 195800 

2.2. 
Izdevumi pēs ekonomiskās klasifikācijas kopā, 

t.sk.: 

 

2902476 

2768348 
2198366 

2.2.1. Atalgojums 1170819 1194656 1048236 
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2.2.2. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 285902 301487 248673 

2.2.3. Komandējumi un dienesta braucieni 714 6893 8030 

2.2.4. Pakalpojumi 328379 304417 323786 

2.2.5. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 321881 305183 267884 

2.2.6. Izdevumi periodikas iegādei 2430 2116 1500 

2.2.7. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4028 3682 5107 

2.2.8. Procentu izdevumi 4872 3602 6000 

2.2.9. Sociālie pabalsti 145276 98797 100300 

2.2.10

. 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti 120917 121905 120000 

2.2.11

. 
Pamatkapitāla veidošana 

515426 425610 68350 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. PĀRSKATS PAR PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ 

BUDŽETA IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 

 

 
    (latos) 

Nr. Posteņa  nosaukums 
Budžeta izpilde Plāns 

2013.gadam 2011.gadā 2012.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 165769 176225 129944 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 77132 94993 70000 

1.1.1. Dabas resursu nodoklis 77132 94993 70000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 134 146 100 

1.2.1. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 134 146  

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 0  
 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 88503 81086 59844 

1.4.1. Valsts budžeta transferti 88503 81086  

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 140033 182809 87843 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā, t.sk.: 140033 182809 87843 

2.1.1. Vides aizsardzība 27838 75932 28000 

2.1.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 112195 106877 59843 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kopā, 

t.sk.: 

140033 182809 
87843 

2.2.1. Atalgojums 8224 6799 8000 

2.2.2. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1981 2047 2000 

2.2.3. Pakalpojumi 112617 114566 50000 

2.2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 15818 17479 15843 

2.2.5. Kapitālie izdevumi 17211 41918 12000 

 

 

 

2.7. PĀRSKATS PAR PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN 

DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 
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Nr. Posteņa  nosaukums 
Budžeta izpilde 

2011.gadā 2012.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 8351 10975 

1.1. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 8351 10975 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi kopā, t.sk.: 8351 10975 

1.2.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskām personām 5876 10710 

1.2.2. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām 

personām  265 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 4451 9681 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā, t.sk.: 4451 9681 

2.1.1. Atpūta, kultūra un reliģija 261 451 

2.1.2. Izglītība 4190 7880 

2.1.3. Sociālā aizsardzība  7880 

2.2. 
Izdevumi pēs ekonomiskās klasifikācijas kopā, 

t.sk.: 

 9681 

2.2.3. Pakalpojumi 673 1784 

2.2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 2158 1763 

2.2.5. Kapitālie izdevumi  6134 

 

 

 

 

Naudas plūsmas salīdzinājums ar 2011.gadu 

Naudas plūsmas izpilde 2012 2011 

Izmaiņas 

+/- 

Ieņēmumi kopā 2776843 3043999 -267156 

Ienākumu nodoklis 1005633 801150 204483 

Īpašuma nodokļi 126443 132756 -6313 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 197 467 -270 

Nodevas 2198 2731 -533 

Naudas sodi 4509 5411 -902 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 59807 34565 25242 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 3158 59285 -56127 

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 126371 119949 6422 

   Valsts transferti 1346821 1887685 -540864 

Pašvaldību transferti 36196 23161 13035 

Aizdevumi no Valsts kases 101706  101706 

Izdevumi kopā 2750348 2902476 -152128 

Atlīdzība 1496141 1456721 39420 

Komandējumi 6782 2546 4236 

Pakalpojumi 302997 328379 -25382 

Materiāli 305179 321881 -16702 

Periodikas iegāde 2115 2430 -315 

Nodokļu maksājumi 3682 4028 346 

Procentu izdevumi 3601 4872 1271 

Subsīdijas un sociālie pabalsti 98796 145276 -46480 

Valsts budžeta transferti 123500 120917 2583 

Pamatkapitāla veidošana 407555 515426 -107871 

Kredīta atmaksa 23678 23714 -36 

 

Pārskata gada naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2011.gadu ir samazinājušies par 

LVL 267156.     

 Nodokļu ieņēmumi 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 

palielinājušies par 204483. Pārskata gadā iekasēts par LVL 6313 mazāks  Nekustamā īpašuma 

nodoklis. 2012.gadā veikts intensīvs darbs pie nekustamā īpašuma administrēšanas, iesniegtas 

16 lietas par nodokļa nemaksāšanu  tiesu izpildītājiem. Pašvaldība piedalījās Nodokļu 

Atbalsta Pasākumā (NAP). Iespēju izmantot soda naudas dzēšanu par  izmantoja 8  nodokļu 

maksātāji, par kopējo pamatparāda summu 1847, dzēstas soda naudas par LVL 971. 
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 Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo periodu  samazinājušies par LVL 32590. 

 2012. gadā pašvaldība realizējot Rozulas ūdenssaimniecības attīstības  projektu no Valsts  

atguva PVN nodokļa maksājumus LVL 59371. Pašvaldība pārdevusi nekustamos īpašumus 

par LVL 2893. 

 

 Maksas pakalpojumi un citi pārējie ieņēmumi 

Maksas pakalpojumu ieņēmumi  palielinājušies par LVL 6422. Sakarā ar pansionāta 

likvidēšanu 2012.gadā neparādās ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālajās iestādēs. 

Iekasēti par LVL 1966 lielāki ieņēmumi par biļešu realizāciju.  Iekasēti par LVL 2369 lielāki 

ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Atmaksāta līdzfinansējuma daļa par 

„Baltic Climat” projekta realizāciju. 

 

 Transfertu ieņēmumi 

    Valsts budžeta transferti salīdzinot ar iepriekšējo periodu  samazinājušies par LVL 540864. 

Transfertu samazinājums pamatojams ar PFIF dotācijas samazinājumu par LVL 129155 un  

dažādu projektu finansējuma samazinājums par LVL 215375. 2012.gadā samazinājusies 

mērķdotācija izglītības pasākumiem par LVL 49010. 

    Pašvaldību budžeta transferti  par izglītības pakalpojumiem palielinājušies par LVL 13035. 

 

 

 

 Aizdevumi 

Rozulas ciema ūdenssaimniecības realizācijai 2012.gadā ņemts kredīts Valsts kasē LVL 

101706. 

  

Izdevumi 

 

 Izdevumi no pamatdarbības 

    Izdevumi salīdzinot ar 2011.gadu samazinājušies par LVL 152128.  

    2012.gadā nav veikti grozījumi noteiktajās amatalgās. Darba algu izdevumu palielinājums 

saistīts ar darbinieku skaitu pieaugumu izglītības jomā.  

   Materiālu un pakalpojumu izmaksas samazinājušās par LVL 42084.  Sociālo pabalstu 

izmaksa samazinājusies par LVL 46480 sakarā ar valsts politikas maiņu GMI  pabalsta 

noteikšanā un piešķiršanas kārtībā.  

    

Speciālā budžeta izpilde 

 

Naudas plūsmas izpilde 2012 2011 

Izmaiņas 

+/- 

Ieņēmumi kopā 176225 165769 10456 

Dabas resursu  nodoklis 94993 77132 17861 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 146 134 12 

   Valsts transferti 81086 88503 -7417 

Izdevumi kopā 182809 140033 42776 

Atlīdzība 8845 10205 -1360 

Preces un pakalpojumi 132046 112617 19429 

Pamatkapitāla veidošana 41918 17211 24707 

 
      2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi  salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu palielinājušies 

par LVL 10456. Budžeta palielinājuma lielāko daļu sastāda dabas resursa nodokļa ieņēmuma 

palielinājums par LVL 17861.  

  Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu izdevumi ir palielinājušies par LVL 42776.  

2012. gadā  veikta ceļu uzturēšana, nepietiekamā finansējuma dēļ virskārtas seguma 

atjaunošana veikta tikai vienam ceļa posmam 2.3 km garumā. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 
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Naudas plūsmas izpilde 2012 Ziedojuma mērkis 

Ziedojumi un dāvinājumi no 

juridiskajām personām   

Stiching Hulup Letland Ranonkelweg 347.35 Ziedojums lieldienu pasākuma Straupes pamatskolā 

Stiching Hulup Letland Ranonkelweg 2282.94 

Ziedojums krēslu iegādei un rotaļu laukuma renovācijai 

Straupes pamatskolai 

Stiching Hulup Letland Ranonkelweg 690.80 Kokļu iegādei Straupes pamatskolai 

Stiching Hulup Letland Ranonkelweg 1524.38 Aprīkojuma iegādei Straupes pamatskolai 

Fonds „Ziedot”  900 Par atbalstu  veselības terapijai 

MAY KIRSTI Lund HEGGELUND 3878.26 Ziedojums sadarbības ietvaros Straupes pamatskolai 

Z/S „Gaižēni „ 1000 Ziedojums Raiskuma pensionāru aktivitātēm 

PKS Straupe  75 Ziedojums Raiskuma sanatorijas skolai 

   

Ziedojumi  no fiziskajām personām   

Pauls Zeibārts 50 Ziedojums Raiskuma sanatorijas skolai 

Ineta Bundža 20 Ziedojums Raiskuma sanatorijas skolai 

M.Straustiņa 100 Ziedojums Raiskuma sanatorijas skolai 

SIA Valmieras siltums darbinieki 95 Ziedojums Raiskuma sanatorijas skolai 

 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām LVL 10699 

apmērā un fiziskām personām LVL265 apmērā. Ziedojuma mērķis LVL 8988 apmērā tika 

norādīts materiālu un pamatlīdzekļu iegādei izglītības vajadzībām. Ziedojums LVL 1000 

izlietojuma mērķis norādīts – vecu cilvēku atbalstam. Ziedojums LVL 900 izlietojuma mērķis 

norādīts bērna veselības terapijas apmaksa.  

 

2.8. PĀRSKATS PAR PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN 

KREDITORU PARĀDIEM 

. 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

2300 5. Debitori 2.3.  88229 85298 2931 

 Pārgaujas  novada dome  88229 85298 2884 

 Stalbes vidusskola  47  47 

 

Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2011.pārskata gadu palielinājusies par LVL 2884 

Debitoru uzskaite Bruto vērtībā: 

Konts   

Atlikums uz 

atskaites 

perioda 

sākumu 

Atlikums uz 

atskaites 

perioda 

beigām 

Izmaiņas 

    Debets Debets Starpība 

  05 Debitori       

2312 Prasības par pamatbudžeta norēķiniem  656 656 

2314 Prasības par pārējo budžetu norēķiniem 760 635 -125 

  Kopā grupai 05 760 1291 531 

  051 230 Pircēju parādi    

2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 179 89 -90 

23191 Norēķini par ūdeni 9694 10929 1235 

23192 Norēķini par kanalizāciju 6105 7109 1004 

23193 Norēķini par atkritumiem 904 991 86 

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu 64 53 -11 

23195 Norēķini par apkuri 14830 17098 2268 

23196 Norēķini par īri 2704 4021 1316 

23197 Norēķini par nomu 1005 1042 37 

23198 Norēķini pārējie 2779 269 -2509 
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23199 Zemes noma 4710 4383 -328 

231998 Ceļu tīrīšna 41 1718 1677 

231999 Norēķini (atmaksas) 804 220 -584 

  Kopā grupai 051 43819 47968 4102 

  052 234 Nodokļu prasības    

23411 NIN  ZEME par tekošo gadu 14698 14033 -665 

23412 NIN  ZEME par iepriekšējiem periodiem 12542 13016 474 

23413 NIN ĒKAS par tekošo gadu 4325 5765 1440 

23414 NIN ĒKAS par iepriekšējiem periodiem 5307 7123 1817 

2342 Prasības par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9670 10837 1167 

  Kopā grupai 052 46542 50775 4233 

  053 237 Pārmaksātie nodokļi    

2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1494 1500 7 

2372 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 47 31 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis  5082 5082 

  Kopā grupai 053 1509 6582 5120 

  055 239 Pārējās prasības    

2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 9000 9000 0 

23991 Prasības par PFIF 13322 7435 -5887 

  Kopā grupai 055 22322 16435 -5887 

    114952 123051 8099 

 

 

   Kopsavilkums izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajām (šaubīgajām) prasībām 

atbilstoši grupām pēc to samaksas  vai izpildes termiņa kavējuma. 

 

 

 

 

Konta nr.  Posteņa nosaukums 
Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās 

25% 50% 75% 80% 100% kopā 

A B 1 2 3 4 5 6 

2300u DEBITORI 1 190 2 145 2 435 17 852 11 200 34 822 

2310u 
Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 
1 190 2 145 2 435 17 852 2 200 25 822 

23191 Norēķini par ūdeni 313 492 619 4 857 0 6 281 

23192 Norēķini par kanalizāciju 157 281 332 3 496 0 4 266 

23193 Norēķini par atkritumiem 22 41 44 497 0 604 

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu 2 3 3 13 0 21 

23195 Norēķini par apkuri 521 889 994 6 216 0 8 620 

23196 Norēķini par īri 122 260 309 1 521 0 2 212 

23197 Norēķini par nomu 27 12 17 83 0 139 

23199 Norēķini par zemes nomu 25 168 18 1 130 2 200 3 541 

231998 Norēķini par ceļu tīrīšanu 0 0 99 39 0 139 

2390u Pārējās prasības  0 0 0 0 9 000 9 000 
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2399 Pārējās  prasības 0 0 0 0 9 000 9 000 

 

 

 

 

 

2012.gadā iesniegtas  16 prasības tiesu izpildītājiem par  NIN piespiedu piedziņu. 

 

 

 

5.      Kreditori LVL 1558627 

    

Uzskaitē saistības tiek uzskaitītas divās kontu grupās: 

 kontu grupā 5150 „Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi „ – uzskaita ieņēmumus, 

kas atzīti pirms bilances datuma, bet attiecās uz nākamajiem periodiem, kuri būs 

vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma; 

 kontu grupā 5200 – 5900 „Īstermiņa saistības” – uzskaita saistības, kuru atmaksa 

paredzēta gada laikā no bilances datuma. 

 

Kontu grupas 5100 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2011.pārskata 

gadu palielinājusies par LVL  284496 

 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5100  Ilgtermiņa saistības 5.1. 1 088 569 804 073 284496 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 215 939 141 516 74423 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 5.1.5. 872 630 662 557 210073 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases 

saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus. Analītiskā uzskaite tiek kārtotā tā, lai nodrošinātu 

uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi uzrādot ilgtermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļu, to pamatsummas.  

Piešķirtie  atvieglojumi NIN nodoklim par zemi un ēkām  pārskata gadā:  

Atvieglojuma veids Summa (LVL) 

Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju 

apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 

vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa  samazināma 

par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā 

1 354 

Trūcīgām personām – 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas 

par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas statusam, attiecībā uz Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem 

75 

Kopā: 1 429 

Konta 
Nr. 

PASĪVS 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 
perioda 

beigās 

Pārskata 
perioda 

sākumā 

Izmaiņas 
(+,-) 

A B C 1 2 3 

5000  Kreditori  t.sk. 5. 1558627 1310502 248125 

 Pārgaujas novada pašvaldība  1498712 1262401 236311 

 
Raiskuma sanatorijas internātpamatskola rehabilitācijas 

centrs 
 40300 37181 3119 

 Stalbes vidusskola  19615 10920 8695 
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 Pārskata perioda beigās pašvaldības saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem 

ir 1.90 %. 

 No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļu pārgrāmatotas 2013.gadā atmaksājamās saistības kopsummā LVL 27234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konts 5150 - ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi LVL 872630 
 

Uzskaita ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata 

perioda slēgšanas (bilances) datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata periodiem 

sekojošiem)  periodiem. 

 

 

 

 

 

   Atlikums uz atskaites perioda beigām 

12 Ilgtermiņa saistības Kredīts 

ITI Raiskuma ūdensaimniecība 291317 

ITI Auciemmuiža 188404 

ITI Stalbes kultūras nams 82035 

ITI Interešu centrs 52811 

ITI Raiskuma SIS materiāltehniskās bāzes uzlabošana 78262 

ITI Rozulas ūdenssaimniecība 148608 

ITI Plāča ūdenssaimniecība 15844 

ITI Teritoriālais plānojums 10892 

ITI LAD Plāča stāvlaukums 4457 

Kopā grupai 12 872630 

 

Nākamo periodu ieņēmumu kontā atzītās summas iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā 

pēc uzkrāšanas principa, atbilstoši ilgtermiņa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma vai 

norakstījuma summām vai to daļām, ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas, 

 

Kontu grupas 5200 - 5900 „Īstermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 

2011.pārskata gadu samazinājušās par  LVL  36371.  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

  PASĪVS         

A 
B C 1 2 2 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 470058 506429 -36371 

5200 Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 27234 23664 3570 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
5.3. 1189 5864 -4675 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4.2. 120043 99636 20407 

Konts Kredītsaistību  ilgermiņa daļas atlikums uz  31.12.2012 

5112 VK EIB kredīts Straupes sporta zālei 92071 

5112  VK kredīts Rozulas kluba remontam 8505 

5112  VK kredīts Rozulas Ūdensaimniecība 98136 

5112  VK kredīts Stalbes katlumājas rekonstrukc. 16219 

5112  VK kredīts Straupes sporta zālei 1008 

  Kopā 215939 
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5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 
5.6. 21 21  

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 1238 1101 137 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 38779 2126 36653 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 281554 374017 -92463 

 

Konts 5900 - nākamo periodu ieņēmumi LVL 281554 

 
Nākamo periodu ieņēmumos uzrādītas saistības par saņemto finansējumu projektu 

realizācijai: 

 LVL 26281 ERAF projekts „Skolu informatizācija”; 

 LVL 147180 ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Plāča 

ciemā”; 

 LVL 104616 ERAF projekts„Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Rozulas 

ciemā”; 

 LVL 10367 ERAF projekts „Pārgaujas novada Attīstības programmas 2013. – 

2019.gadam un Teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam izstrāde”; 

 LVL 7534 ERAR projekts „Juristkonsulta  piesaiste Pārgaujas novada pašvaldībā; 

 LVL 1224 Comenius projekts ; 

 LVL 1068 ELAF projekts”Higiēnas telpas izveide Straupes pagasta „Doktorātā” 

 

Iestādes kontā 5919 „Citi nākamo periodu ieņēmumi” ir uzrādīta avansā saņemtie 

maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi LVL 1156, par ēkām un būvēm LVL 67.  

  

 

 

2.9. PĀRSKATS PAR PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAŅEMTAJIEM 

AIZDEVUMIEM UZ 31.12.2012. 

 

 

Aizdevējs Mērķis 
Atmaksas 

termiņš  

V
al

ū
ta

s 
 

Līguma 

summa  

Aizdevu

ma 

atlikums 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata periodā  

 

+ - 

ATLIKUMS 

pārskata perioda 

beigās 

Valsts kase 
Rozulas kluba 

remontdarbiem 
20.10.16 LVL 35 000 14 337 0 -2 916 11 421 

Valsts kase 

Stalbes 

katlumājas 

rekonstrukcija 

20.06.17 LVL 44 059 25 499 0 -4 640 20 859 

Valsts kase 

Sporta zāles 

celtniecība pie 

Straupes 

pamatskolas 

20.04.14 LVL 36 000 8 784 0 -3 888 4 896 

Valsta 

kase/Eiropas 

investiciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecība pie 

Straupes 

pamatskolas 

05.03.21 EUR 171155 116 560 0 -12 234 104 291 

Valsts kase 

Rozulas ciema 

ūdenssaimniec

ības attīstībai 

20.08.27 LVL 101 706 0 101 706 0 101 706 

Kopā x x x 387920 165 180 101 706 -23 678 243 173 

 

2.11. PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS PAR SAŅEMTAJIEM 

AIZŅĒMUMIEM UZ 31.12.2012. 
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Mērķis 

Saistību apmērs 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
turpmāka- 

jos gados 

         

Rozulas kluba 

remontdarbiem 2 916 2 916 2 916 2 916 2 673 0 0 0 

Stalbes katlumājas 

rekonstrukcija 4 640 4 640 4 640 4 640 6 939 0 0 0 

Sporta zāles 

būvniecībai 3 888 3 888 1 008 0 0 0 0 0 

Sporta zāles 

būvniecībai 12 270 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 43 339 

Rozulas 

ūdenssaimniecības 

attīstībai 0 3 570 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 62 436 

x 23 714 27 234 27 924 26 916 28 972 19 360 19 360 105 775 

Saistību apjoms % no 

pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

1.90 2.18 2.24 2.16 2.32 1.55 1.55 x 


