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

   
6. Pārgaujas novada dome.......................... 13 deputāti līdz 01.06.2013: 

  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 deputāti no 01.06.2013: 

Hardijs Vents 

Alfs Lapsiņš 

Juris Leimanis (līdz 30.09.2013) 

Monvīds Krastiņš (no 01.10.2013) 

Jānis Plūme 

Imants Kalniņš 

Normunds Ruķis 

Nauris Reinhards 

Rudīte Vasile 

Māris Šķesteris 

  
 

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

   
10. Finanšu nodaļas vadītāja........................ Līga Medne (no 01.07.2009) 

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

komandītsabiedrība S.Vilcānes audits 

   

 

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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1.2. Pārgaujas novada raksturojums 

 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA 

485,3 km2 

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 

Stalbe 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Pārgaujas novads atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), aptuveni 80 km attālumā no Rīgas. 

Pašvaldības administratīvā teritorija robežojas ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Krimuldas, 

Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadiem. 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Novadu veido 3 teritoriālās vienības – Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes 

pagasts. Lielākās apdzīvotās vietas: Straupe, Stalbe, Auciems, Raiskums, Rozula, Plācis, 

Kūdums, Lenči, Daibe un Lielstraupe. 

DABAS RESURSI 

52% no visas teritorijas aizņem meža zemes, 31% - LIZ, 7% - purvi, 4% - ūdens objektu 

zeme. Novadā atrodas Gaujas Nacionālais parks. Teritorija robežojas ar Gaujas un Braslas 

upēm. 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža 

(Valka) un reģionālais autoceļš P14 Umurga – Cēsis. 

IZGLĪTĪBA 

Izglītības iestāžu struktūru veido Stalbes vidusskola, Stalbes vidusskolas struktūrvienība 

(bijusī Raiskuma pamatskola)4, Straupes pamatskola un Raiskuma speciālā 

internātpamatskola – rehabilitācijas cents. 

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Sociālais dienests. Veselības aprūpes 

pakalpojumi pieejami divu ģimenes ārstu prakses vietās Auciemā, Plācī, Stalbē un 

zobārstniecības prakses vietā, Plācī. Teritorijā atrodas valsts kapitālsabiedrība – Straupes 

narkoloģiskā slimnīca un rehabilitācijas centrs „Saulrīti”. 

KULTŪRA UN SPORTS 

Novadā ir 3 bibliotēkas - Raiskumā, Stalbē un Straupē, kā arī 4 tautas nami – Auciemā, 

Rozulā, Stalbē un Straupē. Sporta funkcijas deleģētas biedrībai 

 „Sporta klubs „Pārgauja””. Sporta aktivitātēm pieejamas sporta zāles, trenažieru zāles, sporta 

laukumi. 
EKONOMIKA 

Galvenās uzņēmējdarbības nozares5: lauksaimniecība (zemkopība, lopkopība, putnkopība, 

augkopība, graudkopība, dārzkopība), ražošana (piena pārstrāde, kokapstrāde, rūpnieciskā 

ražošana), mežsaimniecība, mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, zivsaimniecība, 

derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu apsaimniekošana, infrastruktūras un autoservisa 

pakalpojumi, DUS, kā arī tūrisms. 

Reģistrētais bezdarba līmenis 2012.gada sākumā – 8,1%6. 

NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI 

• Muzeji: Ungurmuiža; 

• Pilis un muižas: Lielstraupes pils, Mazstraupes pils, Raiskuma muiža, Ungurmuiža, 

Auciema muižas ansamblis, Rozbeķu muiža, Rozbeķu pilsdrupas, Stalbes muiža; 

• Pilskalni un kalni: Baterijas kalns-pilskalns, Ērgļu kalni – pilskalns, Kvēpenes pilskalns, 

Panūtu pilskalns, Ureles pilskalns, Vējiņu pilskalns; 

• Dzirnavas: Kalna dzirnavas; 

• Klintis, ieži un kraujas: Katrīnas iezis, Aņītes iezis, Launagiezis, Edernieku klintis, Gūdu 

klintis (Gaviļu iezis, Tālskata klintis), Ķūķu klintis, Sarkanās klintis (Raiskuma iezis); 

• Koki: Kvēpenes ozols, Kvēpenes dižegle; 

• Alas: Vējiņu alas, Ķūķu ala, Patkula ala, Kvēpenes ala, Kalēja ala (Vaidavas ala); 

• Amatnieku darbnīcas: Akmeņkaļa darbnīca „Dimantes” (Straupes pagastā), radošā darbnīca 

„Ezeriņi” (Stalbes pagasts), metālkalēja darbnīca (Straupes pagasts); 
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• Dzīvnieku apskate: „Grīvas”, Putnu audzētava, Strausu audzētava; 

• Ūdenstilpne un ūdensteces: Ungura ezers, Raiskuma ezers, Sāruma ezers, Riebiņu ezers, 

Gauja, Brasla; 

• Citi: poligons „Daibe”. 
 

1.3.Iedzīvotāju skaita dinamika 

 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2013.gada beigās Pārgaujas novadā bija 4765. Iedzīvotāju skaits 

visos 3 pagastos kopā 2000.gada sākumā – 4831. Pēdējo 14 gadu laikā pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits novadā samazinājies par 66 iedzīvotājiem. Viens no faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju 

skaitu, ir iedzīvotāju dabiskā kustība.  

Pārgaujas novada dabiskā pieauguma rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem 2013.gadā ir ļoti līdzīgs 

vidējam rādītājam Latvijā (-4,7) un salīdzinoši labāks par lielāko daļu apkārtējo novadu 

(izņemot Cēsu un Krimuldas novadus, kuriem tas ir labāks, tomēr joprojām negatīvs). 

 

1.4.Sadarbība 

Pārgaujas novada pašvaldība sadarbojas ar pašvaldībām gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Pārgaujas novada pašvaldība ir parakstījusi līgumus ar Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, 

Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas un Jelgavas novada pašvaldībām. Līgums paredz pašvaldību 

savstarpējās pieredzes apmaiņas novadu politiskajā un administratīvajā vadībā, izglītības, 

kultūras, sociālajā, sporta, jaunatnes un citās jomās, kā arī dalību kopīgos divpusējos un 

starptautiskos projektos. 

2012.gada sākumā tika parakstīta vienošanās par ilgtermiņa sadarbību tūrisma nozarē 

ar Siguldas, Cēsu, Amatas, Līgatnes, Valmieras pašvaldībām, kā arī Dabas aizsardzības 

pārvaldi. Vienošanās paredz izstrādāt un īstenot GNP tūrisma attīstības stratēģiju, īstenot 

kopīgus publicitātes pasākumus GNP kā tūrisma galamērķa popularizēšanai. 

2011.gada nogalē Pārgaujas novads kopā ar citām 6 Latvijas pašvaldībām (Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem) parakstīja Nodomu 

protokolu par savstarpējo sadarbību ar Norvēģijas pašvaldībām- Aremarku, Markeru, 

Romskogu, Spidebergu un Ostfoldas reģiona padomi turpmākajiem 4 gadiem. Sadarbība ar 

vienu no Norvēģijas pašvaldībām (Spidebergu) aizsākās 1992.gadā starp Spidebergas skolu 

un Straupes pamatskolu un tā turpinās joprojām. Noslēgts sadarbības līgums ar Rumānijas 

pašvaldību. 

2010.gadā sākumā Līgatnes, Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas 

un Pārgaujas novada pašvaldības parakstīja sadarbības līgumu par novadu pašvaldību 

sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai: metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm, 

kā arī pašvaldību juridisko un sadarbības jautājumu risināšanā, būvvaldes pakalpojumu 

saņemšana un starptautisko sakaru attīstība. Minēto funkciju izpildi realizē Amatas novada 

pašvaldība. 

Sadarbībā ar Līgatnes novadu tiek strādāts pie ieceres būvēt tiltu pār Gauju. 

Paredzams, ka tilts, kas savienos abus novadus, nodrošinās autotransporta pārvietošanos, taču 

tas nebūs paredzēts smagajam autotransportam. Darbs pie videi draudzīgas transporta 

sistēmas izveides noris Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Abos novados ir 

noslēgusies detālplānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana un paredzams, ka tilta 

būvniecība tiks īstenota ar ES struktūrfondu un Satiksmes ministrijas atbalstu. 

Pārgaujas novads ar vietējām pašvaldībām sadarbojas arī citos kopīgos projektos, piemēram, 

kopīgas apmācības Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldības speciālistiem (ar 

ESF atbalstu). Dalība norisinās arī divās partnerībās, kas īsteno LEADER programmas 

pasākumus un projektus: Vidzemes lauku partnerībā “Brasla” (darbojas Straupes un Stalbes 

pagastos) un biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” (darbojas Raiskuma pagastā). 

Pārgaujas novada pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar Rekrutēšanas un 

jaunsardzes centru par jautājumu risināšanu, kas saistās ar jauniešu pilsoniskās apziņas un 

personiskas līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, 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. 
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Sadarbojoties ar dažādām organizācijām un vietējām kaimiņu pašvaldībām, Pārgaujas novads 

organizē dažādus bezmaksas seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus. 

 

1.5. Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums 

 

Pārgaujas novadam līdz 2035.gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā: 

pakalpojumiem - viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem; tehniskai infrastruktūrai – 

pilnveidotai un modernai; dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai – 

ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un 

nepiesārņoto vidi. 

Novads ilgtermiņā nostiprinās kā aktīva pašvaldība ne tikai vietējā mērogā ar daudzām 

nevalstiskajām organizācijām, veiksmīgu jaunatnes politiku un daudziem pašdarbības 

kolektīviem, bet arī Latvijā, organizējot dažāda mēroga pasākumus. Kopumā Pārgaujas 

novadu raksturo pozitīva rosība – novads veidojas par laikmetīgu lauku idilli ar aktīviem un 

darbīgiem iedzīvotājiem. 

Pārgaujas novada izglītības iestādes nodrošina konkurētspējīgu izglītību; attīstīta ir 

mūžizglītība un interešu izglītība; bagāta kultūras; sporta un sabiedriskā dzīve. 

Novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki, īpaši attīstīta ir 

lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana ar pievienoto vērību, kā arī tūrisms. 

Novads piesaista iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un sniedz 

nepieciešamo pilnīgai dzīvei. 

 

1.6. Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un prioritātes  

 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Lai realizētu Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu jeb vīziju, tiek 

noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM). Stratēģiskie mērķi balstās uz vietējās sabiedrības, dzīves 

vides un ekonomiskās vides attīstību. 

 

 SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība - novada misija ir 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, un iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība un 

prioritāte. Bez novada iedzīvotājiem nav iedomājama novada pastāvēšana, tādēļ viens 

no stratēģiskajiem mērķiem ir izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība. Šis 

stratēģiskais mērķis nodrošina novada attīstību sociālajā plānošanā. 

 

 SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide - lai nodrošinātu iedzīvotājiem piemērotu 

un laikmetīgu dzīves telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, veidot ģimeni, 

nepieciešama ilgtspējīga vides attīstība. Jo sakārtotāka infrastruktūra un apkārtējā 

vide, jo pievilcīgāks novads dzīvošanai, tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis 

stratēģiskais mērķis nodrošina novada fizisko attīstību. 

 SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide - lai būtu iespējama novada 

vides un sabiedrības attīstība, nepieciešama pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas 

nodrošina gan darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, gan ļauj attīstīt 

uzņēmējdarbību, izmantojot novadā pieejamos resursus, tādejādi veicinot kopējo 

novada labklājības līmeņa celšanos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada 

ekonomisko plānošanu. 

 

PRIORITĀTES 

Prioritātes ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām. Ilgtermiņa prioritātes ir noteiktas  laika posmam līdz 

2035. gadam un liek priekšplānā aktualitātes, kas saistītas ar novada stratēģisko mērķu 

sasniegšanu: 

 

IP1 Formālā, neformālā izglītība un tradīcijas 

IP2 Dabas resursi un ekoloģija 

IP3 Tūrisms un ražošana 
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lgtermiņa prioritāte sociālajā plānošanā Pārgaujas novadā ir formālā izglītība, 

mūžizglītība un tradīcijas – novadā pieejams daudzveidīgs izglītības piedāvājums ikviena 

vecuma un interešu kopas iedzīvotājam. Iedzīvotāji ir aktīvi iesaistījušies mūžizglītības 

aktivitātēs, bērni un jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību vietējās izglītības iestādēs un aktīvi 

iesaistās interešu izglītības aktivitātēs. Ir saglabātas līdzšinējās kultūras, sporta un mākslas 

tradīcijas. 

Fiziskās plānošanas virzienā ilgtermiņa prioritāte novadā ir dabas resursu attīstība un 

ekoloģija. Novads ir viens no Latvijas paraug-novadiem ilgtspējīgā attīstībā un dabas vērtību 

saglabāšanā. 

Ekonomikas ilgtermiņa prioritāte ir tūrisms un ražošanas attīstība. Novada tūrisma 

piedāvājums ir pievilcīgs tūristiem no visas pasaules, uzņēmējdarbības vidē darbojas 

konkurētspējīgi uzņēmumi un saimniecības, kas nodarbojas ar ražošanu un pievienotās 

vērtības radīšanu vietējai un valsts tautsaimniecībai. 

Novada tūrisma piedāvājums būs pievilcīgs tūristiem no visas pasaules, 

uzņēmējdarbības vidē darbojas konkurētspējīgi uzņēmumi un saimniecības, kas nodarbojas ar 

ražošanu un pievienotās vērtības radīšanu vietējai un valsts tautsaimniecībai. vidēja termiņa 

prioritātes: 

 

VTP1 Publiskie pakalpojumi; 

VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa; 

VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība. 

Vidēja termiņa prioritāte sociālajā plānošanā ir publisko pakalpojumu attīstība – 

novadā pieejami daudzveidīgi atbilstošas kvalitātes pakalpojumi – priekšnosacījums aktīvai, 

izglītotai un informētai vietējai sabiedrībai. Teritorijas attīstības prioritāte vidējā termiņā ir 

tehniskās infrastruktūras uzlabošana un publiskās ārtelpas attīstība, padarot apkārtējo novada 

vidi sakoptāku un pievilcīgāku dzīvošanai un atpūtai. Ekonomiskās vides vidēja termiņa 

prioritāte Pārgaujas novadā ir uzņēmējdarbība un lauksaimniecība – novadā pieaug aktīvu 

vietējo uzņēmēju skaits un novads arvien vairāk nostiprina savas pozīcijas lauksaimniecībā. 
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1.7. Pārgaujas novada struktūra 
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2. Vadības ziņojums par 2013.gadu. 

 

 
 

2.1.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 2013.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. 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina 

tās izpildorgāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir: 

 kancelejas nodaļa; 

 finanšu nodaļa; 

 komunālā  nodaļa;  

 dzimtsarakstu nodaļa; 

 attīstības nodaļa. 

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un struktūras: 

 Stalbes vidusskola; 

 Stalbes vidusskolas struktūrvienība; 

 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 2013.gada pārskatā ir iekļauti:  

 

 Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu finanšu dati 
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       un domes nolikumā reģistrēto pašvaldības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 

2013.gadu;  

 Raiskuma speciālā internātpamatskola- rehabilitācijas centra 2013.gada  pārskats; 

 Stalbes vidusskolas 2013.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”; 

 Vidzemes plānošanas reģions. 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja: 

 SIA „Ungurmuiža”; 

 SIA „ZAAO”; 

 AS „CATA. 

 

2013.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 4724 iedzīvotāji, bet 2014.gada 1.janvārī - 

4765.Gada laikā Pārgaujas novada iedzīvotāju skaits palielinājies par 41. Pārgaujas novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  45dzimušie, 38 mirušie, kā arī noslēgtas  22 laulības. 

 

2.2.Pārskata gada galvenie notikumi 

 

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2013.gadā tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu 

finanšu resursu izmantošanu. Esošajā ekonomiskajā situācijā svarīgākais bija nodrošināt 

pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus un budžeta līdzekļus turpināt novirzīt novada 

attīstībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Īstenojot 

pašvaldības attīstības projektus, Pārgaujas novada pašvaldība nodrošināja pasūtījumu 

komersantiem – būvfirmām, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas savukārt 

nozīmē darbavietas iedzīvotājiem. Pārskata gadā joprojām īpaša uzmanība tika pievērsta 

pašvaldības darba un sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, izmaksu 

samazināšanai, plānojot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbību.  

2013.gadā tika turpināts īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, stingras un regulāras pašvaldības 

budžeta izdevumu pārraudzības politika, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu 

pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.  

Pašvaldība turpina informatīvo darbu  un veicina sabiedrisko organizāciju un interešu kopu 

darbību. Atbalstījām iniciatīvas, kas veicina novada sabiedrisko dzīvi un novada vārda 

atpazīstamību. Pārskata gadā pašvaldība  pirmo reizi izsludināja projektu konkursu, ar kopējo 

budžetu LVL 3000, lai veicinātu sabiedrības aktivitāti, sakoptu vidi un veicinātu pašvaldības 

sadarbību ar iedzīvotājiem. Izvērtējot projektu rezultātā sasniegtos mērķus ir pieņemts lēmums 

šo aktivitāti pilnveidot un turpināt.   

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pārskata gadā ir izveidota Pārgaujas novada Pašvaldības 

policija. Pašvaldības policijas darba  mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un kontrolēt 

pašvaldības izdoto  saistošo noteikumu ievērošanu, sadarbība ar Izglītības iestādēm, sociālo 

dienestu, bāriņtiesu un valsts policiju. 

Novadā ik gadu tiek atbalstīta kultūrvides uzturēšana un pilnveidošana. 2013.gadā pašvaldība 

nodrošināja 5 pašdarbnieku kolektīvu dalību Latvijas XXV vispārējos dziesmu svētkos un XV 
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deju svētkos. Pašdarbnieki ar īpašu svētku programmu piedalījās ikgadējās Hanzas dienās 

Vācijā.  Ungurmuižā kā ik gadu tika rīkoti dažādi iedzīvotāju interesēm atbilstoši svētki. 

Lielākie no tiem opermūzikas cienītāju svētki – Šubertiāde un Mazie opermūzikas svētki. 

Mazie opermūzikas svētki šogad tika iekļauti Cēsu mākslas dienu programmas sastāvā. 

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu izveidoti jauni 2 amatierteātri un ansamblis. 

Sporta funkcijas novadā, pamatojoties uz deleģējuma līguma  uzrauga un attīsta Sporta klubs 

„Pārgauja”. Sporta klubā pārstāvēti dažādi sporta veidi -  florbols, orientēšanās, loku šaušana un 

citi. Veiksmīgākie  ir bijuši orientieristi ar kopumā iegūtām 23 godalgotajām vietām  dažādās 

vecuma grupās.  Pārskata gadā realizēts ELFLA projekts skeitparka izveidei Pārgaujas novadā.  

Pašvaldības 2013.gada budžetā tāpat kā iepriekšējos gadus vislielākais finansējums 1.3 miljoni 

latu apmērā (49% no kopējā budžeta) bija paredzēts izglītībai. Izglītības jomā pašvaldība ir 

spējusi nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļu iegādi par pašvaldības naudu, novirzot 

budžetā katram skolēnam LVL 55 mācību līdzekļu iegādei. Papildus valsts finansējumam 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2. klasei pašvaldība papildus nodrošina brīvpusdienas 3. un 

4. klasei. Izglītības iestādes turpina piedalīties Comenius projekta aktivitātēs. Comenius 

individuālā mobilitāte skolēniem dod iespēju izjust mācības citā zemē, dzīvi viesģimenē un 

sazināšanos svešvalodā, iepriekšminētā pieredze būtiski attīsta un pilnveido izglītojamos. 

Stalbes vidusskola Ekoskolas kustībā piedalās jau ceturto gadu. Pirmajā gadā iegūts Ekoskolas 

statuss, bet šogad par padarīto - Ekoskolas karogs. Novada  skolu audzēkņi ar labiem 

rezultātiem startē starpnovadu un Republikas mācību olimpiādēs. Straupes pamatskolā atklāts 

ceļu satiksmes apmācības laukums, kas nodrošinās skolēnu drošu dalību ceļu satiksmē. 

Turpinās  sadarbības līgumus ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, sadarbības ietvaros tiek 

pilnveidota un skaidrota jauniešu pilsoniskā apziņa un  attīstīta personiskā līdzdalība prasmju 

veicināšanā, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā veidojot 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. Noslēgts līgums par Stalbes vidusskolas ēkas  energoefektivitātes  uzlabošanu. 

Turpinās darbs pie  izglītības iestāžu  infrastruktūras attīstības un aprīkojuma papildināšanas     

Infrastruktūras sakārtošanai  un uzturēšanai  tiek piesaistīta ES fondu nauda.  Realizēts Plāča 

ciema  ūdenssaimniecības  attīstības projekts.    

Aktīvi novadā notiek tūrisma attīstība. Apvienojoties deviņām pašvaldībām, tiek popularizēts 

Gaujas Nacionālais parks (GNP) kā pirmais tūrisma galamērķis Latvijā ārpus Rīgas. 2013.gadā 

šīs sadarbības ietvaros tika izveidotas tūrisma kartes desmit valodās, rīkotas apmācības, 

organizētas ārvalstu žurnālistu vizītes, kā arī pārstāvētas sadarbības pašvaldību intereses 

vairākās 14 starptautiskās tūrisma izstādēs. Iesaistoties LIAA atbalstītā reģionālā GNP tūrisma 

klastera darbībā, pašvaldība piedalījās GNP tūrisma vienotā zīmola un vienotā medija ENTER 

GAUJA attīstīšanā. 

2013.gadā pašvaldība nodrošināja novada tūrisma informācijas punkta darbību, paplašināja 

novada tūrisma informācijas pieejamību, izvietojot to Tūrisma Valsts attīstības aģentūras, 

tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs”, Vidzemes tūrisma asociācijas un Latvijas Kempingu 

asociācijas drukātajos un elektroniskajos izdevumos.   

Pārskata periodā aktīvi tika veicināta sadarbība starp novada tūrisma uzņēmējiem, rīkojot 

kopīgas tikšanās, ekskursijas, kā arī vienoti strādājot pie novada un Braslas upes informatīvo 

stendu saturiskās izveides. Novada tūrisma uzņēmēji tika motivēti iesaistīties starptautiska un 

nacionāla mēroga tūrisma izstāžu darbībā, sabiedriskajās organizācijās, aicināti meklēt 

sadarbības partnerus un veidot jaunus tūrisma produktus. Tika uzsākts nopietns darbs ar saistīto 

nozaru pārstāvju ieinteresēšanu tūrisma uzņēmējdarbībā – Pārgaujas novadam kā lauku 

teritorijai jo svarīgi ir motivēt lauku labumu saimniecības tūristu uzņemšanai, produktu 

degustācijai un pārdošanai.  
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2.3.Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem 
 

Pārgaujas novada pašvaldības 2013. gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: 

finansējuma nodrošināšana infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, Eiropas Savienības 

(turpmāk - ES) struktūrfondu projektu realizācijai, neatliekamajām sociālajām vajadzībām 

maznodrošinātajai sabiedrības daļai un kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai.  

Pārskata gadā bija vērojama ekonomiskās un finanšu situācijas stabilizācija, atsevišķos 

tautsaimniecības sektoros atsākoties izaugsmei. Pamatojoties uz iepriekšminēto  bija vērojams 

ieņēmumu pieaugums arī pašvaldības iedzīvotāju ienākumu nodokļu jomā, kas pieauga – par   

13.5 %, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Iedzīvotāju ienākumu nodokli no Valsts kases 

sadales konta 2013.gadā pašvaldība saņēma 109.22 % apmērā no prognozētā.  

  Budžeta ieņēmumu izpilde pret plānu bija nodrošināta 104.45 % apmērā un izdevumu izpilde 

pret plānoto  par 94.65%. 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. 

     Izglītības uzturēšanas 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.  

Budžeta izpildi 2013.gadā būtiski ietekmēja noteiktie transfertu maksājumi  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.  

2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājās valsts finansējums pašvaldības ielu un 

ceļu uzturēšanai. Piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai veiktu atjaunošanas darbus. Sakarā 

ar siltajiem laika apstākļiem 2013/2014 ziemas periodā,  sniega tīrīšanai paredzētos līdzekļus 

varēsim ieplānot ceļu virsējā seguma atjaunošanas darbiem.   

Funkcionālajā kategorijā „Sociālā aizsardzība” dažāda veida pabalstos pārskata gadā kopā 

izlietoti par 2 % mazāk kā iepriekšējā gadā, kas norāda uz situācijas stabilizāciju. Sociālās 

palīdzības sniegšanā lielāka uzmanība joprojām tika pievērsta cilvēku līdzdalības pasākumu 

noteikšanā, darbam ar ģimenēm, kurās ir radušās problēmas. Vasaras periodā tiek organizētas 

nometnes mazturīgo iedzīvotāju bērniem, tādejādi nodrošinot dažādas sociālo iemaņu apgūšanu 

ikdienā. Regulāri tiek uzlabota pašvaldības sociālās palīdzības pasākumu sistēma. 

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, 

pārskata gadā īpaša uzmanība tika veltīta finanšu resursu piesaistei turpinot sekmīgi īstenot 

ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju. 2013.gadā veikta ilgtermiņa kredītu procentu likmju 

pārkreditēšana, kas ievērojami samazināja procentu maksājumus nākotnē. Pārskatā gadā 

infrastruktūras attīstības nodrošināšanai  un ES projekta „Plāča ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”  realizācijai ņemts kredīts Valsts kasē LVL 103523. Pārskata gada beigās tika 

parakstīts līgums ar  Vides investīciju fondu  par projekta  „Stalbes vidusskolas 

energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.KPFI-15.2/2013 realizāciju. Minētā projekta realizācijai 

arī plānots ņemt  aizdevumu Valsts kasē LVL  405009 apmērā. 

Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 2.29 % no pamatbudžeta 

ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu 

aizņēmumu līdzekļus pašvaldības attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu 

līdzfinansēšanai.  

Pašvaldība pārskata gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti plānojot un 

nodrošinot stabilu naudas plūsmu, kas liecina par spēju nokārtot maksājumus. Pašvaldībai uz 

bilances datumu nav kavētu saistību. Uz pārskata gada beigām tika saglabāts pietiekošs 

uzkrājums turpmāko saimniecisko darbību finansiālai nodrošināšanai un kredītsaistību 

maksājumu segšanai. 

2013.gads  bija nozīmīgs ar vienotās valūtas EUR ieviešanu. Lai gan valūtas ieviešana 

pašvaldībai prasīja finanšu ieguldījumus uzskaites programmu pielāgošanai un grozījumu 

veikšanu pašvaldības normatīvajos aktos, varam teikt, ka EUR ieviešana ir notikusi atbilstoši 

termiņiem un bez starpgadījumiem finanšu uzskaitē.  
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Realizētie projekti 2013 gadā: 

 Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstība; 

 Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projekta iesniegšana KPFI  un 

fondu naudas piesaiste; 

 Straupes pamatskolas ēkas fasādes rekonstrukcijas projekta izstrāde; 

 Starptautiskās sadarbības veicināšana pašvaldību līmenī – izglītības un administrācijas 

jomās; 

 Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Raiskuma parkā; 

 Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss; 

 Nevalstisko organizāciju izstrādāto  projektu līdzfinansējuma nodrošināšana; 

 Straupes ciemata centra infrastruktūras sakārtošana un satiksmes drošības uzlabošanas 

projekta izstrāde; 

 

2.4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 
Būtisku ietekmi uz pašvaldības tuvākā gada budžetu joprojām atstās līdzekļu piesaiste  

projektu realizācijai infrastruktūras attīstībai nodrošinot  līdzfinansējumu ar  ES un Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta  finanšu līdzekļiem. Šobrīd nav skaidras finansējuma piešķiršanas 

vadlīnijas, galvenās prioritātes un termiņi. 

      Pašvaldības budžetu negatīvi varētu ietekmēt vispārējā valsts attīstība, kuru varētu ietekmēt   

ES ekonomisko sankciju iespējamība pret Krieviju. Valsts ekonomikas attīstības tempu 

samazinājums ietekmēs ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ienākumu līmeni, kas samazina nodokļa 

maksājumus un var izveidot Valsts budžeta konsolidācijas nepieciešamību. 

  Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās  par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumiem var negatīvi ietekmēt debitoru summu pieaugumu. Negatīvi 

pašvaldības darbību ietekmē jauno un darbaspējīgo  iedzīvotāju migrācija uz ārzemēm darba 

meklējumos.  

 

 

2.5. 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. Budžeta plānošanai traucē valsts finansu transferti izglītības nodrošināšanai  

piešķiršana uz 8 mēnešiem, tādejāji nesniedzot skaidru un saprotamu finansējuma plānojumu 

izglītībai. 

 Pārgaujas novads atrodas ekonomiski izdevīgā vietā ir laba infrastruktūra, kas ļauj vietējiem 

iedzīvotājiem darba iespējas meklēt tuvākajās pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Limbažos, Rīgā, kas 

nodrošina bezdarba līmeņa un iedzīvotāju migrāciju uz ārzemēm samazināšanos.  

Līdz ar nepietiekamo Valsts autoceļu fonda finansējumu nav iespējams pietiekoši nodrošināt 

pašvaldības ielu un ceļu segumu atjaunošanu, kā rezultātā pasliktinās ceļu stāvoklis.  

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

par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

2.6.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.  

Pārskata gadā apstiprināta pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija un ir pieņemts 

Pārgaujas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam.  
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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.  

2013. gadā veiksmīgi realizēti iepriekšējos gados izvirzītie mērķi, veiksmīgi realizēti vairāki 

projekti un uzsākts darbs pie jauniem projektiem, kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu un 

pilnveidošanu.    

 

2014.gadā turpināsies darbs pie iesāktajiem projektiem: 

 sadarbībā ar Latvijas valsts autoceļu uzturētāju par gājēju celiņa būvniecību Plācis-

Straupe; 

 Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Straupes ciemā projekta TEP izstrāde; 

 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; 

 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. 

 

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; 

 Stipendiju programmu izstrādi, kas celtu izglītības prestižu Pārgaujas novada skolās; 

 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. 

Turpināsies darbs ar jaunatni, atbalstot jauniešu iniciatīvas organizēt sabiedriskās aktivitātes 

un izvērtēsim finansējuma piešķiršanu projektu izstrādē. Iesaistīsim jaunatni novada 

sabiedriskās dzīves veidošanā 

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

organizāciju un grupu darbību 2014.gadā pašvaldība ir ieplānojusi turpināt  projektu konkursu, 

kurā varēs pieteikties  iepriekšminētās organizācijas un realizēt kādu projekta ieceri Pārgaujas 

novada  vides un infrastruktūras attīstības veicināšanai. 

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.  

Analizējot vispārējo situāciju saistībā ar pieaugošajiem maksājumiem par  

Arī nākamajā periodā turpināsies darbs ar vietējiem iedzīvotājiem, īpaši lauksaimniekiem, 

mājražotājiem, lai palielinātu viņu ieinteresētību tūrisma pakalpojumu attīstībā. Piedaloties 

Vidzemes lauku partnerības „Brasla” uzsāktajā starptautiskajā projektā kopā ar Lietuvu un 

Čehiju, tiks veicināta reģionālo produktu un novada atpazīstamība.  
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Turpināsies sadarbība ar pašvaldībām, kas atrodas GNP teritorijā, veidojot kopīgas mārketinga 

aktivitātes. GNP klastera ietvaros vietējiem un ārvalstu ceļotājiem tiks attīstīts dabas maršrutu 

piedāvājums, šim darbam novadā sagatavojot vairākus specializētus dabas gidus. Sadarbībā ar 

kaimiņu pašvaldībām plānots izstrādāt vienotu Vidzemes Hanzas pilsētu piedāvājumu. Par 

pamatu ņemot Vidzemes augstskolas stundu darbus, tiks veidots vienas dienas maršruts novadā, 

informatīvs buklets ūdens tūristiem pa Braslas upi. Savukārt sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem 

turpināsies velomaršrutu marķēšana, informatīvo norāžu un stendu izveidošana.  

  Pārgaujas pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi arī turpmāk būs 

vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomisko, sociālo 

un kultūras aktivitāšu iespējas. Budžetā līdzekļi iespēju robežās tiks novirzīti novada attīstības 

projektiem, tādējādi nodrošinot pasūtījumus komersantiem, kas savukārt nozīmē darbavietas 

iedzīvotājiem. 

 

 

 

 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs     Hardijs Vents 
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3.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 

3.1. Pārgaujas novada domes lēmums  par gada pārskata apstiprināšanu 

 

 

   LATVIJAS REPUBLIKA 
   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

   Reģistrācijas Nr. 90009116276 
   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 

                Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
   AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 
   AS Swedbank, kods HABALV22,  konta Nr. LV85HABA0551019936546 

 

 

DOMES SĒDE 

PROTOKOLS NR. 5 

2014. gada 17. aprīlī, plkst. 13.oo 

Stalbē 

30.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

______________________________________________________________________________ 

H.VENTS 

Deputātiem jautājumu nav 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un 

gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu un zvērināta 

revidenta atzinumu Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Imants KALNIŅŠ, Monvids 

KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Māris 

ŠĶESTERIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2013.gada pārskatu ar šādiem 

rādītājiem: 

1.1. Konsolidētās bilances aktīvi uz 31.12.2013. LVL 6674853 

t.sk. konsolidētie rādītāji: 

Pārgaujas novada pašvaldība LVL 5867681; 

Stalbes vidusskola LVL 277470; 

Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs LVL 529702 . 

1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts LVL 621086 

t.sk. konsolidētie rādītāji: 

Pārgaujas novada pašvaldība LVL 650560; 

Stalbes vidusskola LVL -7114 ; 

Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs LVL -22366. 
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3.2.Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei 

 

 SIA  
 

Reģistrācijas Nr. (PVN) LV-40003402878 
Lībagu ielā 14, Rīgā, LV-1002 

 

NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

Rīgā,  
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks             

Nr. 378 

Pārgaujas novada pašvaldībai 

 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Pārgaujas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013.gada konsolidētā 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2013.gada finanšu pārskats ietver: 

 2013.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance" 

 2013.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3 

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013.gadu – veidlapa Nr.4-1 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013.gadu – veidlapa Nr.2-NP 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu. 

     

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav 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 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 

„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. 
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Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pārgaujas 

novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2013.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmām 2013.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115. „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 
Apstākļu akcentējums 

     Mēs vēršam uzmanību uz konsolidētā finanšu pārskata  pielikumu „Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites 

principu kopsavilkums, skaidrojumi bilances posteņiem un finanšu pārskata pielikuma veidlapas”  piezīmi  

1.2. Pamatlīdzekļi LVL 5 922 516, kurā ir skaidrots, ka pamatlīdzekļu sastāvā ir daļēji  iegrāmatots 

mazvērtīgais inventārs par LVL 25 810,  kas iegādāts līdz 2013.gadam, kas ir 0.4% no kopīgās pamatlīdzekļu 

vērtības un kurš tiks izslēgts no pamatlīdzekļa sastāva 2014. gadā un atzīts mazvērtīgā inventāra sastāvā. 

Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes saistībā ar šo jautājumu.  

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

     Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013.gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 

2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

”Revidents un grāmatvedis”, SIA 

(licence nr. 30) Valdes locekle, 

Zvērināta revidente, Sandra Vilcāne, Sertifikāts Nr.30  

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandra Vilcāne, t. 29222562, s.vilcane2@gmail.com 
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3.3.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā bilance  

 

Pārgaujas novada  pašvaldības konsolidētā bilance uz 31.12.2013 

 

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  AKTĪVS    

A B C 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 6 103 319 6 489 089 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 33 001 29 948 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 32 282 14 160 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 719 1 149 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4. 0 14 639 

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 5 922 516 6 293 339 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 5 386 269 5 718 896 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 3 881 21 433 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 463 191 476 757 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 3 629 20 787 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 65 546 55 466 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 147 802 165 802 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
1.3.1. 0 18 000 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 147 802 147 802 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  2. 571 534 686 320 

2100 Krājumi 2.1. 60 260 94 767 

2300 Debitori 2.3. 75 896 88 229 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4. 5 430 3 482 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 429 948 499 842 

I. BILANCE (1000+2000) I. 6 674 853 7 175 409 
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Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  PASĪVS    

A B C 1 2 

3000 Pašu kapitāls 3. 6 237 868 5 616 782 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 6 237 868 5 616 782 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.1. 5 616 782 6 145 535 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 621 086 -528 753 

5000 Kreditori 5. 436 985 1 558 627 

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 224 538 1 088 569 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 224 538 215 939 

5150 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi//Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi 

5.1.5. 0 872 630 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 212 447 470 058 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
5.2. 38 328 27 234 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
5.3. 6 343 1 189 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 111 780 120 043 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
5.6. 21 21 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 1 263 1 238 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 638 38 779 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi//Nākamo periodu ieņēmumi 
5.9. 54 074 281 554 

5910 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
5.9.1. 1 250 x 

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 52 824 x 

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 6 674 853 7 175 409 

       

  
     

Kods 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  ZEMBILANCE    

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 49 884 17 746 

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 37 159 7 202 

9130 
Saņemamie līgumsodi un naudas 

sodi//Saņemamās soda un kavējuma naudas 
9.1.3. 12 725 10 544 

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 7 880 0 
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9530 

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar 

līgumiem un vadības lēmumiem par preču un 

pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti 

par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem un nomu 

9.5.3. 638 0 

9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 7 242 0 

3.4.Būtiskākie skaidrojumi bilancei    

 Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2013.gada bilances kopsummā LVL 6674853 uz 

pārskata perioda beigām uzrādīti:  

 LVL  5867681 Pārgaujas  novada domes bilances aktīvi; 

 LVL  529702   Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas aktīvi; 

 LVL 277470  Stalbes vidusskolas aktīvi. 

 

    Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu aktīvu kopsumma ir samazinājusies par LVL 500556 

Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

x I.BILANCE (1000+2000.)   6674853 7175409 -500556 

 

Piezīme 1.Ilgtermiņa ieguldījumi LVL 6103319 

Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

1000 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi  6103319 6489089 -385770 

 

Piezīme 1.1.Nemateriālie ieguldījumi LVL 33001 

 
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu palielinājusies par 

LVL 3035 (veidlapa Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” un veidlapa 

Nr.8-AV „Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem” ). 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi  1.1 33001 29948 3053 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 32282 14160 18122 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 719 1149 

-430 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4.  14639 -14639 

 

Piezīme 1.2.Pamatlīdzekļi LVL 5922516  
 

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu samazinājusies par LVL 370823. 

 

Pamatlīdzekļu sastāvā ir daļēji iegrāmatots mazvērtīgais inventārs, kas iegādāts līdz 

2013.gadam, kopsummā līdz LVL 25810, kas ir 0.4 % no kopējās pamatlīdzekļu vērtības un 

kurš tiks izslēgts no pamatlīdzekļu sastāva 2014.gadā un atzīts mazvērtīgā inventāra sastāvā. 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1200 Pamatlīdzekļi  1.2 5922516 6293339 -370823 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 5386269 5718896 -332627 
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1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 3881 21433 -17552 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 463191 476757 -13566 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 3629 20787 -17158 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 65546 55466 10080 

 

 

 

Piezīme 1.2.1. Zeme, ēkas un būves LVL 5386269  
Kontu grupas 1210 „Zeme, ēkas un būves” kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu 

samazinājusies par LVL 332627. 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 5386269 5718896 -332627 

 Pārgaujas novada pašvaldība  4734116 5053378 -319262 

 Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas cents  431387 439866 -8479 

 Stalbes vidusskola  220766 225652 -4886 

 

 

Piezīme 1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi LVL 463191 

Kontu grupā "1230 Pārējie pamatlīdzekļi" uzskaita transportlīdzekļus, saimniecības 

pamatlīdzekļus, datortehniku, sakaru un biroja tehniku, bibliotēku fondus, mākslas darbus un mākslas 

priekšmetus un pārējos iepriekš neklasificētus pamatlīdzekļus.  

Kontu grupas 1230 „Pārējie pamatlīdzekļi” kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu 

samazinājusies par LVL 13566. 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. 1.2.3. 463191 476757 -13566 

 Pārgaujas novada pašvaldība  362044 377631 -15587 

 Raiskuma internātpamatskola rehabilitācijas centrs  58199 52953 5246 

 Stalbes vidusskola  42948 46173 -3225 

1231 Transportlīdzekļi  110167 98990 11177 

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi  76929 68118 8811 

1233 Bibliotēku fondi  92849 98153 -5304 

1236 Kultūras un mākslas priekšmeti  2489 3179 -690 

1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika  48251 47918 333 

1239 Pārējie pamatlīdzekļi   132506 160399 -27893 

 

 

Piezīme 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība LVL 3629 
 

Kontu grupas 1240 „Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība” kopsumma 

salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu samazinājusies par LVL 10227. 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1..2.4. 3629 20787 -17158 

 

Pārskata gada laikā šajā kontu grupā uzskaitītas pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās 

celtniecības – projektēšanas, celtniecības, būvuzraudzības darbu un citas izmaksas līdz objektu 

nodošanai ekspluatācijā.  

 

Pārskata gada beigās pēc stāvokļa uz 31.12.2013.: 
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 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma palielinājums 

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

darbiem: 

 

 

 
Nosaukums 

Atlikums uz 

01.01.2013. 

Palielinājums 

2013.gadā 

Samazinājums 

2013.gadā 

Atlikums 

uz 

31.12.2013

. 

     

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Plāča ciemā 18640 259392 278032  

Vasaras estrādes izbūve Raiskuma parkā 2147 43500 45647  

Ūdensvada izveide  5388 5388  

Stalbes vidusskolas ēkas renovācija  3629  3629 

Pārējie pamatlīdzekļi (tērpu šūšana)  263 263  

Kustība kopā 20787 312172 329330 3629 

 

 

Piezīme 1.2.6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi LVL 65546 

 
Uzskaites kontu grupā 1260 „Bioloģiskie un pazemes aktīvi” Pārgaujas novada pašvaldība 

uzskaita pazemes aktīvus, ilggadīgos stādījumus (parki, mežaudzes) un citus līdzīgus aktīvus, kuriem 

raksturīga atjaunošanās un to vērtības izmaiņas augšanas rezultātā.  

 
Kontu grupas 1260 „Bioloģiskie un pazemes aktīvi” kopsumma salīdzinājumā ar 

2012.pārskata gadu  palielinājusies par LVL 10080:  

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 
1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 65546 55466 10080 

1263 Mežaudzes  63483 52939 10544 

1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi  2063 2527 -464 

 

Piezīme  1.3.5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi LVL 147802 
 

 

Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu ir 

samazinājusies par LVL 18000. 

 

      Pārgaujas novada pašvaldībai pieder SIA „Ungurmuiža” ar 100% pašvaldības piederību. 

Pamatojoties uz ieguldījumu 100 % piederību pašvaldībai, ieguldījums uzskaitīts pēc pašu kapitāla 

metodes. Pašvaldībai pamatojoties uz veiktajiem ieguldījumiem un Uzņēmuma reģistra datiem pieder 

SIA „Ungurmuiža” pamatkapitāls LVL 38000 vērtībā, kas izteikts 38000 kapitāla daļās ar vienas 

kapitāldaļas vērtību LVL 1. 2013.pašvaldība ir veikusi pamatkapitāla palielināšanu 

SIA”Ungurmuiža” par LVL 18000. Veidlapā uzrādīts Pašvaldībai piederošā SIA „Ungurmuiža” 

uzņēmuma 2013.gada pašu kapitāla rezultāts LVL -1553. Pamatojoties uz pašu kapitālu rezultātu 

ieguldījumi atzīti 2013.gada izdevumos.  

Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā uzskaitīts Pārgaujas novada pašvaldības 

ieguldījums SIA „ZAAO” pamatkapitālā LVL 98646 apmērā, kas atbilst 98646 SIA „ZAAO” 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1300 Ilgtermiņa Finanšu  ieguldījumu 1.3. 147802 165802 -18000 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1.  18000 -18000 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 13.5. 147802 147802  
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pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 1 un 7.34 % no kopējā SIA „ZAAO” 

pamatkapitāla. 

 

 

 

 

2.3       Debitori LVL 75896 
 

Norēķinus par prasībām (debitorus) uzskaita atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

nosacījumiem sekojošās kontu grupās: 

 2310 „Pircēju un pasūtītāju parādi” - uzskaita radušās prasības par pakalpojumiem, t.sk. par 

sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, zemes un telpu nomu un īri, pamatlīdzekļu nomu, 

citiem iestādes maksas pakalpojumiem budžeta līdzekļu veida griezumā; 

 2340 „Prasības par nodokļiem” – uzskaita prasības par pašvaldībā administrējamā nekustamā 

īpašuma nodokli, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskata gada nesadalīto atlikumu un 

dabas resursu nodokli; 

 2330 „Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem” – uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgajiem)pircēju un pasūtītāju parādiem; 

 2370 „Pārmaksātie nodokļi” – uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus atsevišķi 

pa nodokļu veidiem, t.sk. tiek uzskaitīts avansā samaksātais pievienotās vērtības nodoklis 

 2380 „Prasības pret personālu” – uzskaita norēķinus ar iestādes darbiniekiem par 

izsniegtajiem avansiem iestādes saimnieciskajiem izdevumiem un komandējumu 

izdevumiem, norēķinus par iztrūkumiem, pārējās prasības pret personālu ; 

 2390 „Pārējās prasības”. 

Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu samazinājusies par LVL 12333. 

 

Konta 
Nr. 

AKTĪVS 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 
(+,-) 

A B C 1 2 3 

2300 5. Debitori 2.3.  75896 88229 -12333 

 Pārgaujas  novada dome  75896 88229 12333 

 

 

Konts 05 Debitori 2012 2013 IZMAIŅAS 

2312 Prasības par pamatbudžeta norēķiniem 656 971 315 

2314 Prasības par pārējo budžetu norēķiniem 635 515 -120 

  Kopā grupai 05 1291 1486 195 

  051 230 Pircēju parādi    

2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 89  -89 

23191 Norēķini par ūdeni 10929 12241 1312 

23192 Norēķini par kanalizāciju 7109 7727 618 

23193 Norēķini par atkritumiem 991 910 -81 

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu 53 27 -26 

23195 Norēķini par apkuri 17098 18977 1879 

23196 Norēķini par īri 4021 4142 121 

23197 Norēķini par nomu 1042 423 -619 

23198 Norēķini pārējie 270 18 -252 

231981 Projektu līdzfinansējums  597 597 

23199 Zemes noma 4383 1747 -2636 

231998 Ceļu tīrīšana 1718 644 -1074 

231999 Norēķini (atmaksas) 220 220  

  Kopā grupai 051 47922 47673 -249 
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  052 234 Nodokļu prasības    

23411 NIN  ZEME par pašreizējo  gadu 14033 14871 838 

23412 NIN  ZEME par iepriekšējiem periodiem 13017 13647 630 

23413 NIN ĒKAS par pašreizējo gadu 5765 4393 -1372 

23414 NIN ĒKAS par iepriekšējiem periodiem 7123 9321 2198 

2342 Prasības par iedzīvotāju ienākumu nodokli 10837 6524 -4313 

  Kopā grupai 052 50776 48757 -2019 

  053 237 Pārmaksātie nodokļi    

2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1500 1500  

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 5082  -5082 

  Kopā grupai 053 6582 1500 -5082 

  055 239 Pārējās prasības    

2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 9000 8000 -1000 

23991 Prasības par PFIF 7435 7564 129 

  Kopā grupai 055 16435 15564 -871 

 Kopā uzņēmumam: 123005 114980 -8025 

Kopsavilkums izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajām (šaubīgajām) prasībām atbilstoši 

grupām pēc to samaksas un 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 2 483 2 839 2 750 23 011 8 000 39 084 

2310u 

Prasības pret 

pircējiem un 

pasūtītājiem 

2 483 2 839 2 750 23 011 0 31 084 

23191 Norēķini par ūdeni 457 557 674 6 129 0 7 817 

2392 
Norēķini par 

kanalizāciju 
313 340 400 3 893 0 4 946 

23193 
Norēķini par 

atkritumiem 
27 39 43 538 0 647 

23194 
Norēķini par skaitītāju 

abonēšanu 
1 5 10 8 0 24 

23195 Norēķini par apkuri 1 307 1 216 1 247 9 446 0 13 217 

23196 Norēķini par īri 167 252 279 1 346 0 2 044 

23197 Norēķini par nomu 8 2 0 0 0 9 

23199 
Norēķini par zemes 

nomu 
202 428 97 1 009 0 1 736 

231998 
Norēķini par ceļu 

tīrīšanu 
0 0   643 0 643 

2390u Pārējās prasības  0 0 0 0 8 000 8 000 

2399 Pārējās  prasības 0 0 0 0 8 000 8 000 
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Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu atlikumu  sadalījumu atbilstoši 

termiņiem uz 31.12.2013 
 

 

 

 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 

1412 

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 

91 

Daudzbērnu ģimenēm 448 

Kopā: 1951 

 

2.6.       Naudas līdzekļi LVL 429948 

 
Kontu grupā 2600 „Naudas līdzekļi” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita naudu kasē un 

norēķinu kontos sadalījumā pa budžetu veidiem un finanšu iestādēm. Naudas līdzekļus neatkarīgi no 

budžeta līdzekļu veida uzskaita latos un santīmos. Ja attaisnojuma dokuments apliecina ārvalstu 

valūtas saņemšanu vai izdošanu, tajā norādītās summas tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas 

noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā. 

 

Kods 
Nodokļa nosaukums/ 

termiņš <=1 1 - 2 3-5 >5 Kopā 

NI.ZEM 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 
14 871 5 169 5 310 3 168 28 518 

T
er

it
o

ri
ja

 

Straupes pagasts 4 314 1 442 1 007 880 7 643 

Stalbes pagasts 6 363 2 376 2 971 1 819 13 530 

Raiskuma pagasts 4 194 1 350 1 332 469 7 345 

NI.EKA 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un 

būvēm 

4 393 3 077 4 353 1 891 13 715 

T
er

it
o

ri
ja

 Straupes pagasts 
2 036 

1 468 2 881 1 653 8 038 

Stalbes pagasts 
704 

539 479   1 722 

Raiskuma pagasts 
1 653 

1 069 994 239 3 955 

  Kopā: 19 264 8 245 9 664 5 060 42 233 
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Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

2600  Naudas līdzekļi 2.6. 429948 499842 -69894 

 Pārgaujas novada pašvaldība  398565 480675 -82110 

 Raiskuma internātpamatskola rehabilitācijas centrs  18065 16366 1699 

 Stalbes vidusskola  13318 2801 10517 

 

 

Naudas līdzekļu atlikums pa budžeta veidiem: 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Latvijas 

Banka/ 

Valsts 

kase 

Kredītiestādes 

Iestādes 

kasē 

Pārskata 

perioda 

beigās  
a/s  “SEB 

banka” 

a/s 

“”Swedbank” 

a/s "Citadele 

banka" 

2600 
NAUDAS 

LĪDZEKĻI 
112360 305077 11312 1199 0 429948 

2621 
Pamatbudžeta 

līdzekļi 
112360 214035 11321 1199 0 336024 

2622 
Speciālā 

budžeta līdzekļi 
 82310   0 82310 

2623 
Ziedojumu un 

dāvinājumu līdzekļi 
 8732   0 8732 

 

Piezīme Nr. 3.  Pašu kapitāls LVL6237868  

 
Pašu kapitālu (neto aktīvu) veido iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību 

atskaitīšanas: 

 iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts; 

 pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 

 

Pašu kapitāla kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu palielinājusies par LVL 621086. Pašu 

kapitāla izmaiņas atspoguļotas veidlapā Nr.4-1 „Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats”. 

 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

3000 Pašu kapitāls  3. 6237868 5616782 621086 

 Pārgaujas novada pašvaldība  5502283 4851722 650561 

 Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  487426 509786 -22360 

 Stalbes vidusskola  248160 255274 -7114 

 

 

Piezīme 3.5.  Budžeta izpildes rezultāti LVL 6237868 

 
Pārskata perioda beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši 

budžeta veidiem. Grāmatojot pārskata gada rezultātu, visus ieņēmumu un izdevumu kontus slēdz ar 

bilances pasīva kontu „Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”.  

Iepriekšējo pārskata gada budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes 

rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem: 

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

  PASĪVS       Izmaiņas 

3000 Pašu kapitāls 3. 6237868 5616782 621086 
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Piezīme Nr. 5.  Kreditori LVL 436985 

 
Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē iestāžu saistības tiek uzskaitītas divās kontu grupās: 

 kontu grupā 5100 „Ilgtermiņa saistības” – uzskaita saistības, kuru atmaksa paredzēta vēlāk 

nekā pēc gada no bilances datuma.; 

 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 grupa 2013.gadā slēgta.; 

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

gada laikā no bilances datuma. 

Pirms gada pārskata sagatavošanas, kreditoru parādi pēc stāvokļa uz 2013.gada 

31.decembri tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanas 

aktus, pamatojoties uz tiem tiek sastādīti inventarizācijas saraksti. Pamatojoties uz Pārgaujas 

novada pašvaldības  rīkojumu „Par 2013. gada slēguma  inventarizācijas veikšanu” veikta 

kreditoru inventarizācija pēc stāvokļa uz 31.12.2013. 
Norēķini ar pašvaldībām un valsts iestādēm salīdzināti veidlapās 8-SAL, 2-SAL un salīdzināšanas 

izziņa ar valsts kasi par ilgtermiņu kredītu, procentu maksājumiem un uzkrājumiem procentu  

maksājumiem. 

 Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika 

konstatētas. 

Kreditoru kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu samazinājusies par LVL 1121642 

Kreditoru kustība atspoguļota veidlapā Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)”. 

 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5000  Kreditori  t.sk. 5. 436985 1558627 -1121642 

 Pārgaujas novada pašvaldība  365398 1498712 -1133314 

 Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs   42276 40300 1976 

 Stalbes vidusskola  29310 19615 9695 

 

Piezīme Nr. 5.1. Ilgtermiņa saistības LVL 224538 

 
Kontu grupas 5100 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata gadu 

samazinājusies par LVL  864031. 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5100  Ilgtermiņa saistības 5.1. 224538 1088569 -864031 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 224538 215 939 8599 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 5.1.5. 0 872 630 -872630 

 

Piezīme Nr. 5.1.1.Konts 5110 – ilgtermiņa aizņēmumi LVL 224538 

 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 6237868 5616782 621086 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.1. 5616782 6145535 

-528753 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 621086 -528753 1149839 
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Pārgaujas novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases 

saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus infrastruktūras attīstīšanas vajadzībām. Analītiskā uzskaite 

tiek kārtotā tā, lai nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi uzrādot ilgtermiņa 

aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, to pamatsummas.  

 Pārskata perioda beigās pašvaldības saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem ir 2.29 

%. 

Ar Valsts kasei noslēgti sekojoši aizdevumu līgumi: 

 

 2004.gada 20.oktobrī starp Valsts kasi un Stalbes pagasta padomi noslēgts aizdevuma līgums 

„Rozulas kluba remontdarbiem” Nr.A2/1/04/989 par aizņēmumu LVL 35000 ar pilnīgu tā 

atmaksas termiņu līdz 2016. gada 20. oktobrim, ar likmi 5.86% gadā. Kredīta atlikums uz 

31.12.2013 LVL 8505. 2013. gadā veikta aizdevuma līguma likmju pārskatīšana slēdzot 

vienošanos ar Valsts kasi par % maiņu. Grozījumi līgumā paredz  mainīgo procentu likmi 

0.298 % gadā. 

 

 2007.gada 24.augustā starp Valsts kasi un Stalbes pagasta padomi noslēgts aizdevuma līgums 

„Stalbes katlu mājas rekonstrukcijai” Nr.A2/1/07/413 par aizņēmumu LVL 44059 ar pilnīgu 

tā atmaksas termiņu līdz 2017.gada 20.jūnijam, ar likmi 6.15% gadā. Kredīta atlikums uz 

31.12.2013 LVL 16219. 2013. gadā veikta aizdevuma līguma likmju pārskatīšana slēdzot 

vienošanos ar Valsts kasi par % maiņu. Grozījumi līgumā paredz  mainīgo procentu likmi 

0.298 % gadā. 

 

 2004.gada 21.aprīlī starp Valsts kasi/EIB un Straupes pagasta padomi noslēgts aizdevuma 

līgums „Straupes sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskolas” Nr.A2/4/04/119 par 

aizņēmumu LVL 36000 ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2014. gada 20. aprīlim . Kredīta 

atlikums uz 31.12.2013 LVL 1008. 

 

 2004.gada 10.decembrī starp Valsts kasi un Straupes pagasta padomi noslēgts aizdevuma 

līgums „Straupes sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskolas” Nr.A2/1/04/695 par 

aizņēmumu EUR 244411 ekvivalents latos -  LVL 171155 ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 

2024. gada 10.decembrim, Kredīta atlikums uz 31.12.2013  LVL  92021. 

 

 2012.gada 21.augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pārgaujas novada Rozulas ciemā” 

īstenošanai”(ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/024/032 ietvaros) 

Nr.A2/1/12/451 trančes Nr.P-309/2012 par aizņēmumu LVL 101706 ar  pilnīgu tā atmaksas 

termiņu līdz 2027.gada 20. augustam ar mainīgo kredītlikmi 0.896% gadā. Kredīta atlikums 

uz 31.12.2013  LVL  98136. 

 

 2013.gada 20. jūnijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai” (ERAF projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/044/025 ietvaros) Nr.A2/1/13/294 tračes Nr.P-205/2013 

par aizņēmumu LVL 198216.00  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2028.gada 20.jūniju, ar 

mainīgo kredītprocentu likmi 0.55% gadā. Projekta realizācijas ietvaros no kredītlīguma tika 

izmantoti LVL 103523, 2013.gadā  saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem, veikta 

aizņēmuma dzēšana LVL 56546 apmērā. Atmaksa veikta no saņemtā ERAF finansējuma 

atmaksas.  

 

Konts Kredītsaistību  ilgermiņa daļas atlikums uz  31.12.2013 

5112 VK EIB kredīts Straupes sporta zālei 92021 

5112  VK kredīts Rozulas kluba remontam 8505 
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5112  VK kredīts Rozulas Ūdensaimniecība 98136 

5112  VK kredīts Stalbes katlumājas rekonstrukcijai 16219 

5112  VK kredīts Straupes sporta zālei 1008 

5112 VK kredīts Plāča ciema ūdenssaimniecībai 46977 

  Kopā 262866 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme Nr. 5.1.5. Konts 5150 - ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi LVL  
 

Pārskata gadā  pamatojoties uz grāmatvedības politikas maiņu sakarā ar Ministru kabineta 

16.10.2012  noteikumiem Nr. 707 (punktu 200.
2
) par  grozījumiem  noteikumos  Nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, konta 5150, rezultāts atzīts kārtējā gada 

rezultātā.  

 

   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 

 

 

Piezīme Nr. 5.2.-5.9.  Īstermiņa saistības LVL 212447 

 
Kontu grupas 5200 - 5900 „Īstermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2012.pārskata 

gadu samazinājušās par  LVL  257611.  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

  PASĪVS       

A 
B C 1 2 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 212447 470058 

5200 Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 38328 27 234 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 6343 1189 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4.2. 111780 120043 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 
5.6. 21 21 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 1263 1238 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 638 38 779 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 54074 281 554 
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Piezīme Nr. 5.2.Konts 5200 – īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa LVL 38328 

 

 No Pārgaujas novada pašvaldības uzskaitītajiem ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata 

gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu pārgrāmatotas 2014.gadā atmaksājamās 

summas kopsummā LVL 38328. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Piezīme Nr. 5.4.Konts 5420 – Īstermiņa uzkrātās saistības LVL 111780 
 

Kontu grupā 5420 „Īstermiņa uzkrātās saistības” tiek uzkrātas saistības norēķiniem ar 

darbiniekiem un uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem. Uzkrātās saistības tiek aprēķinātas par katra iestādes darbinieka neizmantoto 

atvaļinājuma daļu pēc stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 

no darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem pēc apstiprināta saraksta, kurā norādīts darbinieka 

vārds, uzvārds, darba periods un neizmantoto atvaļinājuma dienu skaits. Aprēķins tiek veikts konkrēti 

katram darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, 

kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas 

attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Pārskata perioda beigās: 

 LVL 96191– uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu 

dienu skaitu un uzkrātās saistības norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem 

no aprēķinātās atlīdzības par darbinieku neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu; 

 LVL 325 – uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem un saistības par 

aizņēmumu apkalpošanu Valsts Kasei; 

 LVL 15264 – uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 

izdevumiem, kuri attiecas uz pārskata periodu.  
 

Piezīme Nr. 5.9.Konts 5900 - nākamo periodu ieņēmumi LVL 54074 

 
Kontu grupā "5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" uzskaita ieņēmumus, kas atzīti 

(saņemti, nopelnīti) pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem gada laikā no 

bilances datuma.  

 

Piezīme Nr. 5.9.1. Konts 5910 - nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi LVL 1250 

 Kontā 5911 Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem" uzskaita pirms 

bilances datuma saņemtos ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem vai precēm, kurus 

sniegs vai piegādās nākamajos pārskata periodos. 

 

Konts  Pārmaksas veids  Kredīts 

N.p.k. Aizdevējs Mērķis Aizņēmuma 

īstermiņa 

daļa 

1. Valsts Kase Rozulas kluba remontdarbiem  2915 

2. Valsts Kase Stalbes katlumājas rekonstrukcija 11669 

3. Valsts Kase Sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskola 1008 

4. Valsts Kase/ 

Eiropas Investīciju 

banka 

Sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskola 12220 

5. Valsts Kase Rozulas ūdenssaimniecības attīstība 7140 

6. Valsts Kase Pļāča ūdenssaimniecības attīstība 3376 

  Kopā: 38328 
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5911 Pārmaksa par ūdeni 117 

5911 Pārmaksa par kanalizāciju 19 

5911 Pārmaksa par atkritumiem 5 

5911 Pārmaksa par apkuri 24 

5911 Pārmaksa par zemes nomu 13 

5911 Pārmaksa par ceļu tīrīšanu 10 

  Kopā  188 

 

 Kontā 5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" uzskaita pārējos iepriekš 

neklasificētos nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus, tai skaitā pašvaldību 

administrēto nodokļu pārmaksas. 

 

    Kredīts 

5919  NIN PĀRMAKSA Stalbes pagasts 235 

5919 NIN PĀRMAKSA Straupes pagasts 290 

5919 NIN PĀRMAKSA Raiskuma pagasts 537 

   Kopā 1062 

 

 

Piezīme Nr. 5.9.2. Konts 5930 – avansā saņemtie transferti  LVL 52824 

 

  

 Kontu grupā "5930 Avansā saņemtie transferti" uzskaita transfertā no citas budžeta iestādes 

saņemtos transfertus, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem. 

 

5931 Nodarbinātības valsts aģentūra 33 

5931 LR VARAM ministrija 15605 

5931 Valsts Reģionālās attīstības aģentūra 11542 

5931 Valsts izglītības attīstības aģentūra 23614 

5932 LR Izglītības un zinātnes ministrija 2030 

 
 

 

3.5.Pamatbudžeta izpilde 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2012 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 2881532 2776843 104689 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 2921664 2792026 -129638 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 301809 332787 -30978 

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa) 2774909 2671979 -102930 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 1299540 1132076 167464 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 14227 66711 -52484 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 112898 126371 -13473 

A1.5. Transferti 1348244 1346821 1423 

A1.5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 25932 36196 -10264 

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

1322312 1310625 11687 

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa) 2473100 2339192 133908 
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A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 1232904 1194656 38248 

A2.2. 
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  pabalsti un 

kompensācijas/ 
318082 301485 16597 

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

braucieni//Komandējumi un dienesta braucieni 
14413 6893 7520 

A2.4. Pakalpojumi 345639 302886 42753 

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

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde 
296411 307294 -10883 

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi//Nodokļu maksājumi 6182 3682 2500 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība//Subsīdijas un 
dotācijas 

92772 98796 -6024 

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 166697 123500 43197 

A2.9.1.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 166693 123499 43194 

A2.9.1.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 
komersantus 

4 1 3 

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.) -358784 -422397 63613 

B1. 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B1.1. līdz B1.4. rindas 

summa) 
3100 3158 -58 

B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 3100 3158 -58 

B2. 
Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas 

summa) 
361884 425555 -63671 

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 9559 0 9559 

B2.2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 3747 -3747 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 30199 65406 -35207 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 304126 338402 -34276 

B2.5. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde 18000 18000 0 

C. Naudas līdzekļu plūsma no finanšu darbības (C1. - C2.) 16843 74427 -57584 

C1. 

Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C1.1. līdz C1.4.rindas 

summa)//Ieņēmumi no finanšu darbības  (C1.1. līdz C1.4. rindas 

summa) 

103523 101706 1817 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 103523 101706 1817 

C2. 
Izdevumi no finansēšanas darbības//Izdevumi no finanšu 

darbības  (C2.1. līdz C2.4. rindas summa) 
86680 27279 59401 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 83830 23678 60152 

C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 2850 3601 -751 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) -40132 -15183 -24949 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 379038 394221 -15183 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc 

asignējumu slēgšanas) 
338906 379038 -40132 

     

 

 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

Pārskata gada naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2012.gadu ir palielinājušies par 104689.  

 

Piezīme Nr.A1.1  

 Nodokļu ieņēmumu LVL 167464 palielinājums sakarā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

prognozes plāna izpildi. 2013.gadā veikts intensīvs darbs pie nekustamā īpašuma administrēšanas, 

iesniegtas 57 lietas par nodokļa nemaksāšanu  tiesu izpildītājiem.  

 

Piezīme Nr.A1.2. 
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 Nenodokļu ieņēmumu samazinājums par LVL 52484 saistīts ar izmaiņām likumā par 

Pievienotās vērtības nodokli, darījumiem piemērojot reverso PVN maksāšanas kārtību. 

 

Piezīme Nr.2.9. 

 Transfertu palielinājums saistīts ar transfertu palielinājumu izglītības iestādēm. 

 

Piezīme B1.2. 

 Ieņēmumos uzrādīta parāda maksājuma  summa par zemes pārdošanu LVL 1000 SIA 

„ZAAO” un LVL 2100 ieņēmumiem par kokmateriālu realizāciju. 
 

3.6.Speciālā budžeta izpilde 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2012 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 165816 176225 -10409 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 197469 182809 14660 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 46451 35334 11117 

A1. 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas 

summa) 
165816 176225 

-10409 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 78836 94993 -16157 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 30 146 -116 

A1.5. Transferti 86950 81086 5864 

A2. 
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas 

summa) 
119365 140891 

-21526 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 6023 6799 -776 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  pabalsti 

un kompensācijas//Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas,  sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

1786 2047 

-261 

A2.4. Pakalpojumi 99768 114565 -14797 

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

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču iegāde 
11788 17480 

-569 

B. 
Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - 

B2.) 
-78104 -41918 

-36186 

B2. 
Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. 

rindas summa) 
78104 41918 

36186 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 78104 41918 36186 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) -31653 -6584 -25069 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 113963 120547 -6584 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 

(pēc asignējumu slēgšanas) 
82310 113963 

-31653 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus –dabas 

resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta autoceļu fondam. 

 

Piezīme Nr. I 

 Pārskata gādā speciālā budžeta ieņēmumi ir samazinājušies par LVL 10409. 

 

Piezīme Nr.A1.1. 

 Pārskata gada DRN ieņēmumi ir samazinājumi par LVL 16157 saistīti ar izmaiņā 

likumdošanā, kas saistītas ar atkritumu noglabāšanu un šķirošanu. 

 

Piezīme Nr.A1.5. 
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 Pārskata gadā palielinājusies valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par LVL 5864. 

 

Piezīme Nr. II 

 Pārskata gadā izdevumi palielinājušies  par LVL 14660. 

 

 

 

 

 

 

3.7. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Naudas plūsma 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2012 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 16000 10975 -5025 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 14109 9681 4428 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 3919 7428 -3509 

A1. 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas 

summa) 
16000 10975 

5025 

A2. 
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas 

summa) 
12081 3547 

8534 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 514 0 514 

A2.4. Pakalpojumi 875 1784 -909 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču un grāmatu 

iegāde 

3102 1763 

1339 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība//Subsīdijas un dotācijas 

7590  

-7590 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 2028 6134 -4106 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 1891 -6584 8475 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 6841 5547 -1294 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 

(pēc asignējumu slēgšanas) 
8732 6841 

1891 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

Piezīme Nr. I  

 

Pārgaujas novada pašvaldība 2013.gadā ziedojumos saņēmusi: 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām LVL 14809 apmērā un 

fiziskām personām LVL 615 apmērā.  

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

 Labdarības biedrība Ziedot. lv (reģ.Nr.40008078226) LVL  8475, ģimeņu atbalstam; 

 Stichting Hulp Letland Ranonkelweg  LVL 5018 Straupes pamatskolas mācību līdzekļu 

iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 SIA „Ezersēta” (reģ. Nr. 44103027616) LVL 1000, Raiskuma pensionāru kultūras 

aktivitāšu atbalstam; 

 Fiziska persona  LVL 315,  maznodrošināto ģimeņu atbalstam; 

 Fiziska pesrona  LVL 50, skolu lietu iegādei maznodrošinātajiem; 

 Fiziska persona LVL 250, maznodrošināto ģimeņu atbalstam. 

 

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi. 

 

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 2013.gadā ziedojumos saņēmis: 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām LVL 800 apmērā un 

fiziskām personām LVL 90 apmērā.  
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Ziedotāji un ziedojumu mērķis- skolas vajadzībām: 

 SIA „Partneri M.G.”(reģ.Nr.40103193226)  LVL 250; 

 SIA „Partneri un pakalpojumi” (reģ.Nr.40103368767) LVL 250; 

 SIA „Unguri” ( reģ. Nr. 49503002863) LVL 300; 

 Fiziska persona   LVL 10; 

 Valmieras siltums darbinieki LVL 80. 
 
 

 

 

3.8. Plānotais budžets 2014.gadā 
 

    

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2014. gadam   

        

Klasif.    kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 

   I  Kopā ieņēmumi  ( II+V+VI ) 1 3350274 

   II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ( II+IV ) 2 1539319 

   III Nodokļu ieņēmumi   3 1810955 

  Tiešie nodokļi  4 1810955 

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa   5 1628902 

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 6 9283 

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 7 1619619 

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis  8 182053 

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi   9 152320 

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 10 142320 

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 10000 

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām   12 29733 

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 13 26733 

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 14 3000 

   IV  Nenodokļu ieņēmumi  15 6540 

 8.0.0.0. % ieņēmumi no kontu atlikumiem  16 20 

 8.6.2.2. Pašvaldību budžeta % ieņēmumi par kontu atlikumiem 18 20 

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas  19 2570 

 9.4.0.0. Valsts nodevas,kas ieskaitītas pašv.   20 1900 

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 21 1500 

 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 22 400 

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas   23 670 

9.5.1.1. Pašv.nodeva par domes izstr.ofic.dok.un apliecināto kop.saņ. 24 150 

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecībau publiskās vietās 25 450 

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 26 70 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas   27 3500 

10.1.4.0.    Pašvaldības administratīvie sodi 28 500 

10.3.0.0.    NĪN kavējumu soda nauda 29 3000 

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi   30 450 

12.2.4.0. Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. izmantoš 31 350 

12.3.9.2 Maksājumi par konkursu, izsoļu nolikumu 32 100 

13.0.0.0. Ieņ.no pašvaldības īpaš. pārdošanas  34 0 
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    V Transfarentu ieņēmumi   37 1405579 

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferenti 38 1380579 

18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 39 8500 

18.6.1.9.2 Pārējās dotācijas - mācību grāmatu iegādei 40 1200 

18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 41 290975 

18.6.2.5 Mērķdot. Raiskuma sanatorijas internātskola 42 592633 

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām bibliotēkām 43 800 

18.6.4.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. Izd no PFIF 44 398922 

  par iepriekšējo gadu 45 10762 

  piemaksa 95% neizpildei 46 46055 

18.6.9.0. Pārējie valsts transferti pašvaldībām (LAD) 47 6232 

  Mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem 48 6500 

  Stipendiātu programma 49 15500 

18.1.1.1. EIROPAS FONDU finansējums 50   

  t.sk.finansējums  COMENIUS 51 2500 

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferenti  52 25000 

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašv. 53 25000 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 54 25000 

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi   55 127200 

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  56   

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 57 9500 

21.3.8.1. Telpu noma 58 4000 

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 59 2500 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 60 3000 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  maksas pakalpojumiem  61 117700 

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 62 7000 

21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu kom saimn. 63 106700 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 64 4000 

  

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2014. gadam  

Klasif.      

kods Rādītāji Rinda 
Saistošie 

Nr.1 

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1   

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 371387 

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 348257 

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde   4 241743 

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 6000 

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 100514 

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 8130 

01.640.054 Projektu līdzfinansējums nev. Organizācijām un biedrībām 9 8000 

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 10 7000 

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  11 74458 

03.200.008   Ugunsdrošība  12 23432 

03.300.009   Bāriņtiesa 13 31673 

03.400.077   Policija 14 19353 

04.000.000 Ekonomiskā darbība  15 36972 
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04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 16 4520 

04.510.055  Autotransports 17 19752 

04.730.056  Tūrisms 18 12700 

05.200.000  Vides aizsardzība  19 52629 

05.200.012  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 20 15872 

05.200.013  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 21 12638 

05.200.077  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 22 1950 

05.200.014  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 23 22169 

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  24 662805 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   25 70556 

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 26 40000 

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 27 12500 

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 28 8200 

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 29 9856 

06.200.000 Teritorijas attīstība 30 130322 

06.200.016   Teritoriālā plānošana 31 19816 

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 32 66612 

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 33 20200 

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 34 23694 

06.300.000 Ūdensapgāde  35 55716 

06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 36 14600 

06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 37 23094 

06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 38 1500 

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 39 16522 

06.600.023 Teritorijas un mājokļu apsaimn.- kom.saimn.vadība 40 86928 

06.601.000 Kapu saimniecība 41 39861 

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 42 10916 

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 43 2000 

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 44 26945 

06.603.000 Apkure  45 279422 

06.603.027   Apkure - Straupe 46 50658 

06.603.028   Apkure- Stalbe 47 185614 

06.603.029   Apkure - Raiskums 48 43150 

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 49 417214 

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi  50 108093 

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 51 44610 

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 52 15368 

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 53 4000 

08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 54 44115 

08.210.000   Bibliotēkas 55 48731 

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 56 22521 

08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 57 13105 

08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 58 13105 

08.220.000   Muzejs 59 34000 

08.231.000   Kultūra 60 138857 

08.231.038     Kultūra- Straupe 61 37743 
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08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 62 61457 

08.231.040    Kultūra -Raiskums 63 39657 

08.228.067 Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības 64 30042 

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 65 57491 

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 66 27235 

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 67 15200 

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 68 15056 

09.000.000 Izglītība 69 1630837 

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība  70 298696 

09.210.047      Pamatskola - Straupes 71 298696 

09.210.000 Pamatskola - Raiskuma internātpamatskola 72 592633 

09.211.049 Vidusskola Stalbe 73 541508 

09.600.075   Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ. 74 23000 

09.820.000   Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl. 75 175000 

10.000.000 Sociālā  aizsardzība  76 297500 

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti 77 15500 

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība 78 282000 

10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -sociālais dienests 79 87000 

10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības pasākumi-pabalsti 80 143000 

10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības pasākumi-pansionāti 81 52000 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  82 3543802 

  Kredīta atmaksa 83 45000 

  Izdevumi kopā 84 3588802 

 Izdevumi pēc EKK 85   

1000 ATLĪDZĪBA 86 1927785 

1100 Atalgojums 87 1553025 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 88 374760 

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 89 1010377 

2100 Komandējuma un dienesta braucieni 90 14850 

2200 Pakalpojumi 91 573364 

2300  Krājumi, materiāli, inventārs 92 407826 

2400 Periodiskā literatūra 93 3637 

2500 Nodokļu maksājumi 94 10700 

4000 Procentu izdevumi 95 5500 

4300 Procentu maksājumi 96 5500 

5000 KAPITĀLIE IZDEVUMI 97 214640 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 98 34000 

5200 Pamatlīdzekļi 99 180640 

6000 SOCIĀLIE PABALSTI 100 158500 

6200 Sociālie pabalsti naudā 101 120700 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 102 37800 

7000 TRANSFERTI 103 227000 

7200 Pašvaldības budžeta transferta maksājumi 104 227000 

F AIZŅĒMUMI 105 45000 

F421 Aizņēmuma atmaksa Valsts Kasei 106 45000 

  Kopā pēc ekonomiskajām klasifikācijām 107 3588802 
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  FINANSĒŠANA 108   

F220 Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 109 460017 

F210 Līdzekļu atlikums uz gada beigām 110 222489 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Specbudžeta ieņēmumu plāns 2014. gadam    

        

Klasif.    kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 

   I  Kopā ieņēmumi   1 260068 

   II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi  2 260068 

   III Nodokļu ieņēmumi   3 100000 

 Tiešie nodokļi  4 100000 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5 100000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6 100000 

 Nenodokļu ieņēmumi 7 50 

8.6.2.2. % ieņēmumi par kontu atlikumiem 8 50 

 Transferti 9 160018 

18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 10 160018 

  

  

 Specbudžeta izdevumu plāns 2014. gadam    

Klasif.      

kods Rādītāji Rinda 

Saistošie 

Nr.1  

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1   

05.200.000  Vides aizsardzība  1 112330 

05.200.012  Vides aizsardzība  2 112330 

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  3 160018 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  (647.03 EURO/km) 4 160018 

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 5 55256 

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 6 38797 

06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 7 65965 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  8 272348 

 Izdevumi pēc EKK 85   

1000 ATLĪDZĪBA 86 9888 

1100 Atalgojums 87 8000 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 88 1888 

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 89 150660 

2200 Pakalpojumi 91 120660 

2300  Krājumi, materiāli, inventārs 92 30000 

5000 KAPITĀLIE IZDEVUMI 97 111800 

5200 Pamatlīdzekļi 99 111800 
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  Kopā pēc ekonomiskajām klasifikācijām 107 272348 

  FINANSĒŠANA 108   

F220 Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 109 117116 

F210 Līdzekļu atlikums uz gada beigām 110 104836 

 

 
 

 

 

 

 

Paskaidrojums 2014.gada budžeta plānam 

 
   BUDŽETA IEŅĒMUMI 

      Pārgauajs novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta  ieņēmumi plānoti  EUR 3610342 

apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 3350274 un 

pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi EUR 260068.  

        PAMATBUDŽETS   EUR 3350274 

      Pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada ieņēmumi plānoti EUR 3350274  apmērā. Pašvaldības 

budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 9.14 % (EUR 305970), salīdzinot ar 2013.gada budžeta 

pamata plānu.  

 

     Nodokļu ieņēmumi EUR 1810955  

2014.gadā Pāŗgauajas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 

EUR 1810955. Nodokļu ieņēmumi plānoti par  EUR 146931 lielāki nekā 2013.gada budžeta plānā  .  

 

 Iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognoze ir plānota par  EUR 128284 lielāka  nekā 

2013.gada budžeta plānā. 

 Īpašuma nodokļa prognoze ir plānota par EUR 18646 (10.24%) lielāka nekā 2013.gada 

budžeta plāns. Plānoto ieņēmumu palielinājums ir saistīts ar zemju kadastrālo vērtību 

palielinājumu. Lai nepieļautu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu nodokļa 

maksātājiem pašvaldība 2014.gadā saglabās nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma 

ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļu maksātāju šis nodoklis pieaug vairākkārtīgi.  

Kā arī personām, kuru īpašumā 2014.gadā ir dzīvojamo ēku palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25 

m
2
, būs atvieglots nekustamā īpašuma nodokļa slogs un  ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 

dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m
2
 Nodokļu maksātājiem, ņemot vērā 

šī brīža ekonomisko situāciju, ir jau pietiekoši liels nodokļa slogs, līdz ar to dzīvojamo māju 

palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m
2
, nebūtu apliekamas ar nodokli. Minētajos saistošajos 

noteikumos ir arī noteikts par palielinātās likmes pielietošanu – 3% ēkām un būvēm, kas ir avārijas 

stāvoklī un apdraud vai degradē apkārtējo vidi. 

    Nenodokļu ieņēmumi EUR 6540 

Nenodokļu ieņēmumu plāns salīdzinot ar 2013.gada budžeta plānu ir palielinājies par EUR  

1560 (23.85%). 

  

   Transfertu ieņēmumi  EUR1405579 

 

 Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību 

budžetiem) 2014.gadā plānoti par  EUR 169721 LIELĀKI nekā 2013.gadā plānā. Valsts budžetu 

Transfertu plāns izglītībai plānots  8 budžeta mēnešiem.   

  



 42 

Valsts budžeta Transfertu ieņēmumi no Izglītības ministrijas  plānoti EUR 892608  

  Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1 un 2 klasei EUR 8500 

   Mērķdotācija Raiskuma sanatorijas internātskolai EUR 592633 

   Mērķdotācija pedagog darba algu samaksai EUR 590975 

   Mērķdotācija mācību grāmatām EUR 1200 

    

Valsts budžeta Transferti no Finanšu ministrijas  PFIF  izlīdzināšanas fonda iemaksa EUR 398922 . 

 Pašvaldību budžeta transferti 

   Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 25000. 

 

   Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi EUR 127200 

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2014.gadā plānoti 2013 gada līmenī Tiešie 

ieņēmumi par komunālās saimniecības pakalpojumiem plānoti  EUR 106700. Pārējos ieņēmumos 

paredzēti ieņēmumi no biļešu realizācijas EUR 7000, zemes nomas EUR 2500, pārējā noma EUR 

3000 un pārējie dažādi ieņēmumi EUR 4000 apmērā.  

 
SPECIĀLAIS BUDŽETS   EUR 260068 

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus 

– dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam un pārējos 

ieņēmumus. 

       Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2014.gadā  plānoti  EUR 260068 apmērā. Autoceļu 

fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti EUR 160018, ieņēmumi no  dabas resursu nodokļa ir plānoti 

EUR 100000.  

 
                  BUDŽETA IZDEVUMI 

      Paŗgauajs novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta  izdevumi plānoti  EUR 3860040 

apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta izdevumi EUR 3587802 un 

pašvaldības speciālā budžeta izdevumi EUR 272238.  

PAMATBUDŽETS 

 

Budžeta izdevumi plānoti pēc  reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības 

galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.  

  

Paŗgauajs novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti 

EUR 3587802. Pamatbudžeta samazinājums salīdzinot ar 2013.gada naudas plūsmas izpildi ir par 

EUR 723469 (16.96%) mazāki. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās 

būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, Funkcionālo kategoriju izdevumi sadalīti atbilstoši 

struktūrvienību sadalījumam un ekonomiskajām kategorijām. 

 

Vispārējiem valdības dienestiem plānots finansējums EUR 371387  apmērā, kas ir par EUR 

36309 lielāks salīdzinājumā ar 2013.gada plānu.. Šajos izdevumos ietilpst arī pašvaldības 

parāda procentu maksājumi EUR 7000. tā pat kā iepriekšējā gadā plānots piešķirt 

finansējumu pašvaldības rīkotajam projektu konkursam EUR 4000  un līdzfinansējums 

biedrību un organizāciju  projektiem, kas realizējami  ar ES līdzfinansējumu. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti EUR 74458 kas ir par 

EUR 7790 (10.46 %) mazāk  nekā plāns 2013.gada budžetā. Izdevumu palielinājums saistīts 

ar pašvaldības policijas struktūras izveidošanu  

 

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt EUR 

36972, kas ir par EUR 9499 (20.44%) mazāk salīdzinot ar 2013.gada plānu.  
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Vides aizsardzībai 2014. gada budžetā pamatfunkcijām plānoti EUR 52629.  

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti EUR 662805 

kas ir par EUR 124488 vairāk nekā plānā  2013.gadā. Izdevumu palielinājums saistīts ar 2014.gadā 

plānotajiem  projektiem saistībā teritorijas un infrastruktūras attīstību. Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana sadalīta 6 funkcijās.  

Mājokļu un ēku uzturēšana EUR 70556 

Teritorijas attīstība un labiekārtošana EUR 130322 

Ūdensapgāde EUR 55716 

Komunālās saimniecības vadība EUR 86928 

Kapu saimniecība  EUR 39861 

Apkure EUR 279422 

 

2014.gada budžeta plānā plānotie  lielākie kapitālie izdevumi: 

 Tautas nama fasādes rekonstrukcija EUR 24000; 

 Ēkas „Doktorāts” durvju un logu maiņa EUR 6000; 

 Straupes Tautas nama ģērbtuves remonts EUR 3200; 

 Dzīvokļa „Daibe- 2”, remonts EUR 7500; 

 Dzīvokļa „Baukalni” remonts EUR 2000; 

 Apgaismojuma projekta izstrāde Auciema ciemā EUR 4500; 

 Grēdera rekonstrukcija EUR 5500; 

 Sniega lāpstas iegāde EUR  4000;  

 Apgaismojuma atjaunošana Jaunatnes ielā EUR 1000; 

 Ceļa  un pieturvietas rekonstrukcija Straupes ciematā EUR 50000; 

 Automašīnas iegāde komunālās saimniecības vajadzībām EUR 5100; 

 Kapu zvana uzstādīšana Strīķu kapos EUR 1000; 

 Siltumtrases rekonstrukcijas projekts Straupē EUR 1000; 

 Siltumtrašu rekonstrukcijas projekta izstrāde EUR 10000; 

 Automātikas uzstādīšana Stalbes apkures katlam EUR 16000; 

 Stalbes katlumājas apkures katlu rekonstrukcija, mazā loka izveide un transportiera 

uzstādīšana EUR 20000; 

 

Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti EUR 417214, par EUR 27376 vairāk nekā 

2013.gadā.  

Sporta infrastruktūra un sporta funkciju  deliģēšana EUR 108093, tajā skaitā sporta zāļu 

uzturēšana  EUR 63978,  biedrībai „Sprota klubs „Pārgauja”” deliģēto funkciju izpildei EUR 

44115. 

2014.gada budžeta plānā plānotie  lielākie kapitālie izdevumi: 

 Straupes sporta zāles rekonstrukcijas projekts EUR 10000; 

 Volejbola sporta laukumu Straupē rekonstrukcija EUR 2200;  

 

 Bibliotēkas EUR 48731 

     Lielākās izdevumu pozīcijas- Grāmatu iegādei EUR 7001, laikrakstu un žurnālu 

abonēšanai EUR 2550, telpu noma Straupes bibliotēkai EUR 7200. 

 

 Muzeji EUR 34000 

  Ieguldījums SIA „Ungurmuiža” PAMATKAPITĀLĀ EUR 34000. 

 

Kultūra EUR 191713 

  Lielākās izdevumu pozīcijas :  

   Skaņas aparatūras iegāde Stalbes tautas namam EUR 12000; 

   Novadu svētki EUR 800; 

   Hanzas dienu brauciens uz Vāciju EUR 2500; 

   Pašdarbnieku aktivitātēm  EUR 55356; 
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 Plānotajā finansējumā plānoti ikmēneša kultūras pasākumi, aktivitātes pensionāriem, 

Lieldienu pasākumi, Jāņu ielīgošana, valsts svētki, ziemassvētku pasākumi. 

  

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti EUR 1628837. Valsts mērķdotācijas izglītībai 

plānotas 8 mēnešu periodam. Pašvaldība izglītības funkcijas nodrošināšanai no sava budžeta finansē 

EUR 736229. Izglītības iestādes ir pilnībā nodrošinātas ar finansējumu mācību procesa 

nodrošināšanai un realizēšanai. Sākot ar 2014/2015 mācību gadu plānots nodrošināt brīvpusdienas  

līdz 6.klasei. 

Raiskuma speciālās internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbības finansēšana     100 % tiek 

nodrošināta no valsts mērķdotācijas. 

Savstarpējos norēķinos par skolu pašvaldība plāno izlietot EUR 175000, Ceļa izdevumu 

kompensācijas plānotas EUR 23000 apmērā.  Sākot ar 2014 gadu pašvaldība sāks izmaksāt 

stipendijas skolēniem par sasniegumiem mācībās.   

 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums EUR 297560. 

Bezdarbnieku programmas realizācijai paredzēts tērēt EUR 15000 projekta izmaksas sedz 

Valsts. Sociālā dienesta uzturēšanai plānots EUR 88060. Pabalstu izmaksai šajā gadā plānots EUR 

142000. Līdzfinansējums par pansionātu, audžuģimeņu  un bērnu nama izmaksām EUR 52000.  

 

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas izmaiņas. Pārgaujas 

novada pašvaldības pamatbudžetā ir iekļautas plānotās kredītsaistību atmaksa EUR 45000. 

Kredītsaistības novadam ir par ņemtajiem kredītiem  Straupes sporta zāles būvniecībai, Rozulas kluba 

remontam, Stalbes apkures katlu un katlumājas  rekonstrukcijai, Rozulas un Plāča ūdenssaimniecību 

rekonstrukcijai. 

 

SPECBUDŽETS 

 

Par autoceļa specbudžeta līdzekļiem plānota autoceļu uzturēšana EUR 160018. Autoceļu 

finansējums sadalīts atbilstoši ceļu kopgarumam attiecīgajā pagasta teritorijā nosakot finansējumu 

EUR 647.03 uz 1 km:  

  Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) EUR 55256; 

  Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) EUR 38797; 

  Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) EUR 65965. 

 

Par dabas resursu līdzekļiem plānotās lielākās izmaksas: 

Raidere iegāde Straupes pagasta teritorijai EUR 7500; 

Pļaujmašīnas iegāde Raiskuma pagasta teritorijai EUR 4300; 

Straupes skolas fasādes rekonstrukcija EUR 50000; 

Unguru kapu paplašināšanas projekts EUR 50000. 
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4.PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

4.1.Stalbes vidusskolas vadības ziņojums 

 

 Stalbes vidusskola dibināta 1988.gada 1 septembrī un ir Pārgaujas novada pakļautības 

iestāde. Ar 2012.gada 1.septembri skolai pievienoja Raiskuma pamatskolu, kā skolas struktūrvienību. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie 

akti, kā arī iestādes dibinātāja apstiprināts nolikums. 

Stalbes vidusskolā un tās struktūrvienībā strādā 50 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, no tiem 4 pedagoģijas maģistri, skolas psihologs (psiholoģijas maģistrs), 5 interešu 

izglītības pedagogi un 24 tehniskie darbinieki. 

Izglītojamo skaits katru gadu ievērojami samazinās. 2013.gada jūnijā skolu absolvēja 11 

devītās un 7 divpadsmitās klases izglītojamie. 2013.gada 1.septembrī mācības Stalbes vidusskolas 5 

gadīgo bērnu grupā uzsāka 17 izglītojamie, 1. klasē 15 izglītojamie, 9.klasē 7 izglītojamie un 10.klasē 

4 izglītojamie. Stalbes vidusskolas struktūrvienībā (Alejas iela 2 a, Auciems, Pārgaujas novads) 

2013.gada 1.septembrī mācības 1.klasē uzsāka  10  izglītojamie, 9.klasē  7  izglītojamie, 5 /6 gadīgo 

bērnu grupā  13  izglītojamie. 

2013./2014.m.g. 1.septembrī izglītojamo skaits – 174 Stalbes vidusskolā un  64 Stalbes vidusskolas 

struktūrvienībā, ieskaitot bērnus no 1.2 gadu vecuma. 

Stalbes vidusskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Skolas 

darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Stalbes vidusskolas galvenie uzdevumi ir: 

 nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei 

un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības 

turpināšanai; 

 veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un 

kultūras savdabību; 

 izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjeras izvēlei; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem; 

  izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 Skola piedāvā 5 licencētas izglītības programmas 

 Pirmskolas izglītības programmu (bērniem no 1,5-6 gadu vecumam); 

 Pamatizglītības programmu; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;  

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu; 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programmu. 



 46 

 

Skola īsteno dažādas interešu izglītības nodarbības: 

 floristika,  

 vokālais ansamblis,  

 koris, 

 tautas dejas, 

 mūsdienu dejas,  

 jaunsargu apmācība,  

 vides izglītība,  

 vizuālā māksla,  

 angļu valoda,  

 krievu valoda,  

 volejbols,  

 basketbols,  

 rokdarbi,  

 amatu mācība,  

 teātra pulciņš, 

 novadpētniecības pulciņš. 

 

Skolai raksturīga lauku sociālā vide: izglītojamo vecāki ir visdažādāko profesiju pārstāvji, 

uzņēmēji, zemnieku saimniecību vadītāji, mājsaimnieki. 

 

Mācību un audzināšanas darbs. 

Piedalīšanās Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 

Vecpiebalgas novadu apvienības olimpiādēs.  
Matemātikas olimpiāde: M.J.Ausmanis 5.kl.- 2.vieta  (sk.I.Paegle), R.Laudiņš 5.kl.-

Atzinība  (sk.I.Paegle). Piedalījās- K.Ausmanis (10.kl.), D.Dupuša-Mežgaile (7.kl.),(sk.M.Buša) P.Ē. 

Skujiņš (6.kl.) -sk.I.Paegle.  

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (zēniem) - Elvijs Armfelds (struktūrvienības 9.kl.)-

1.vieta (sk.J.Mičulis).  

Latviešu valodas olimpiādē: D.Muižniece 9.kl.(sk.S.Freiberga). Latviešu valodas 

olimpiāde 4.klasei- piedalījās Edgars Šūmanis (sk.A.Medne).  

Matemātikas olimpiāde 4.klasei -piedalījās Kristaps Jaunzemis (sk.A.Medne). Latviešu 

valodas olimpiāde 3.klasei- Beatrise Reiziņa- 1.vieta (sk.M.Blaua). 

Matemātikas olimpiāde 3.klasei- piedalījās Emīls Dakša (sk.M.Blaua).  

Bioloģija 9.klasēm- Inga Buša (struktūrvienība) sk.I.Rēķe.  

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (meitenēm)  5.klasēm piedalījās A.Jonāse un 

A.Dzene. Anetei Dzenei III.vieta (mājas darbos I.vieta), sk.S.Jonāse7.klasēm- piedalījās 

K.Dupuša-Mežgaile, D.Dupuša-Mežgaile un D.Bērziņa (sk.S.Jonāse). 9.klasēm- piedalījās Stalbes 

vidusskolas struktūrvienības skolniece K.Jānelsiņa (sk.I.Razgačeva). 

53 skolēni 2012./2013.m.g. beidza ar labām un teicamām sekmēm. 

Dalība konkursos un radošajās dienās. 

CBJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā piedalījās Dž. Vīksnīte 

(9.kl.), M.Rudaka S.Zariņa, L.Butkus (8.kl.) sk. A.Atvare. 

Imanta Ozola vizuālās mākslas konkurss “Bite kā brīnums” - piedalījās 1.,5.,6.,8.,9.,10. un 

12.klašu skolēni. (sk.A.Atvare). 

 Superpuika-2013. Konkursā piedalās Stalbes vidusskolas 5.un 6.klases zēni (2.kārtā piedalās 

K.Jaunzemis). 

Novada skolu pasākumi. 
Radošie lasījumi-skatītāju simpātijas –Dārta Muižniece (9.kl.) un Emīls Kramiņš (12.kl). 

Skolotāju simpātijas balva- Pauls Ēriks Skujiņš (6.kl.) un Deivids Bušs (4.kl.). Daiļlasītāju konkurss. 

Sporta sacensības basketbolā. Konkurss - Zelta talanti. 

Skolas organizētās  olimpiādes. Kombinētās olimpiādes 1., 2., 3. un 4.klasēm. Ekonomikas 

olimpiāde vidusskolai. Ģeogrāfijas-bioloģijas olimpiāde vidusskolā. Ķīmijas, bioloģijas un 

ģeogrāfijas kombinētā olimpiāde 8.-9.klasēm. Matemātikas un dabasszinības kombinētā olimpiāde 5.-

6.klasēm. Angļu valodas olimpiādes vidusskolas klasēm. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
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vidusskolas klasēm. Latviešu valoda un literatūra 5., 6., 7., 8., 9.klasēm. Bioloģijas un ģeogrāfijas 

kombinētā olimpiāde 7.klasei. 

Alternatīvā olimpiāde Pārgaujas novada skolām matemātikā un dabaszinībās. 

Matemātiķu pasākums Pārgaujas novada 6. un 9. klašu skolēniem. 

Skolas organizēti mācību priekšmetu pasākumi. Valodu mācību priekšmetu pasākumi 

(Radošie lasījumi, O.Vācieša jubilejas vakars. Valodu dienas). Sporta pasākumi (sacensības dažādos 

sporta veidos. Olimpiskā diena. Tūrisma un orientēšanās pasākums). Vides izglītības un ekoskolas 

pasākumi.  Vēstures pasākumi (Lāčplēša diena. Latvijas valsts dzimšanas diena. Barikāžu atceres 

diena. Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Cēsu pulka skolnieku rotas tradīcīju 

turpinātāju aktivitātes). Sākumskolas pasākumi (Ābeču svētki. Lieldienas, Mārtiņdiena. Budēļi).  

Ekoskolas karoga saņemšana. Ekoskolas rīcības dienas organizēšana. P.Valdena 150.gadu 

jubilejai veltīts pasākums Pārgaujas novada skolām. Teātra-tūrisma diena 30.maijā. 

Sadarbība ar citām skolām. Mazā matemātikas universitāte LU – piedalās pamatskolas 

un vidusskolas skolēni. 

 Matemātiķu sadraudzības pasākums Priekuļos-pamatskolas, vidusskolas komanda. 

 Meža dienas Dzimtmisas pamatskolā. 

 Konkurss dabaszinībās un matemātikā Cēsu skolām un Stalbes vidusskolai. 

Mācību ekskursijas (Latviešu rakstnieku memoriālo muzeju apmeklēšana, Mazsalacas 

muzeji, Dabas takas, Rīga, hokeja spēļu apmeklējumi, teātra izrādes, Ceļu muzeja, Šokolādes muzeja 

apmeklējums, Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas apmeklējums, Valmieras un Cēsu pils 

apmeklējums). 

Sadarbība ar Vidzemes olimpisko centru. 5.-8.klašu skolēni piedalījās VOC rīkotajās 

slidošanas apmācībās „Ledus gladiators” un piedalījās aktivitātē „Olimpiskais kvants” 

Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” savu pedagoģisko darbību izvērtēja skolotāja S.Jonāse un D.Eihenbauma 

iegūstot profesionālā darba kvalitātes 3.pakāpi. 

 Līdzdalība projektos. 

No 2013. - 2015. gadam   Comenius  daudzpusējās sadarbības projekts „Throught Small Steps to a 

Giant Leaps- my contribution to a United Europa”. Projektā piedalās skolas no 11 ES valstīm - 

Polijas, Vācijas, Spānijas, Portugāles, Ungārijas, Itālijas, Slovākijas, Turcijas, Francijas, Grieķijas, 

Latvijas. Komandējuma vizītēs dodas skolotāju un skolēnu delegācija.  

 

Stalbes vidusskolas darbības pamats balstītās no Valsts saņemtās mērķa dotācijas izglītības 

programmas realizalizēšanai, no pašvaldības saņemtā finansējuma pedagogu un tehniskā personāla 

darba samaksai un skolas uzturēšanas izdevumu segšanai. 2013.gadā saņemtais finansējums par 25% 

lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gada finansējumu. Kā rezultātā skola varēja veiksmīgi 

nodrošināt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu un veikt darbus skolas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.  

Veikti remontdarbi Amatmācības kabinetā- grīdas remonts. Grīdas seguma nomaiņa 

310.kabinetā. Grīdas seguma nomaiņa pirmsskolas 1. stāva gaitenī. Grīdas krāsošana kabinetos un 

gaiteņos. Dienasgaismas armatūru nomaiņa. Kosmētiskais remonts 212. kabinetā. Pirmsskolas (1.2 – 

5.g.v.b.) grupu telpu kosmētiskais remonts. Jaunu mēbeļu iegāde – 212., 218.kab., bibliotēkai, 

skolotāju istabai, pirmsskolas metodiskajam kabinetam. Daļēja kanalizācijas sistēmas nomaiņa. Citu 

mācību kabinetu un gaiteņu nelieli kosmētiski remonti. 

Pārskata gadā skola saņema finansējumu no Valsts izglītības aģentūras, kas nodrošināja 

Comenius  daudzpusējā sadarbības projekta „Throught Small Steps to a Giant Leaps- my contribution 

to a United Europa” īstenošanu un skolas atpazīstamību ārpus  valsts robežām. 

 
Sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību ir rasts risinājums skolas fasādes un ventilācijas 

sistēmas sakārtošanai „Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.". Ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Klimata pārmaiņas finanšu instrumenta 

(KPFI) līdzfinansējumu. Šī projekta realizēšana uzlabotu skolas fizisko vidi –  gaisa kvalitāti un 

temperatūru telpās.  Ēkas fasāde būs estētiska.  

Valsts piešķirtās mērķdotācijas apjoms pedagogu algām ir nepietiekams, jo atkarīgs no 

izglītojamo skaita. Izglītojamo skaitam samazinoties, samazināsies pedagogu atalgojums,  tas varētu 

izraisīt pedagogu neapmierinātību. Šī jautājuma risinājums ir valstiska mēroga.  
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Samazinoties skolēnu skaitam, samazinās pedagogu darba samaksa, skolēnu skaitu palielināt 

nevar, ņemot demogrāfiskās situācijas rādītājus valstī. 

Nepietiekams ir valsts finansiāls atbalsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iegūšanas nodrošināšanai (finansējums mācību grāmatu iegādei, mācību metodiskajiem materiāliem). 

Izglītības standarts paredz mūsdienīgus mācību līdzekļus, materiālus un aprīkojumu. 

Nepietiekams ir valsts finansējums interešu izglītības nodarbībām. 

Nepieciešams sakārtot virsūdeņu novades sistēmu skolas rietumu pusē (iekšpagalmā). Mitruma 

rezultātā bojātas 1. stāva sienas un grīdas. Nav iespējams uzlikt kvalitatīvu grīdas segumu, 

apgrūtināta uzkopšana. 

 
Motivēt pamatskolas skolēnus (Stalbes, Straupes, Raiskuma) turpināt mācīties Stalbes 

vidusskolā, apgūstot vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (gan dienas 

gan vakara maiņas). 

Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības. Nodrošināt skolotāju darba 

kvalitāti, papildināt skolotāja palīga darba materiālo bāzi ar atbalsta materiāliem. Organizēt pieredzes 

apmaiņas seminārus. 

Uzlabot skolēnu un skolotāju sagatavošanās darbu apvienoto novadu olimpiādēm, lai 

pretendētu uz  godalgotajām vietām. 

Ar 2014.gada 1.septembri Stalbes vidusskolas struktūrvienībā (Alejas ielā 2 a, Auciemā, 

Raiskuma pagastā) organizēt pirmsskolas un sākumskolas mācību procesu, īstenot pirmsskolas un 

pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-6.klasei. 

Ar 2014.gada 1.septembri atvērt jaunu interešu izglītības nodarbību – keramika.  

Ar 2014.gada rudeni uzsākt pieaugušu izglītības aktivitātes (valodu apmācība, keramikas 

darbnīca u.c.intereses). 

Iesaistīties Erasmus+ programmā – pedagogu pilnveides un pieredzes apmaiņas aktivitātes. 

Ar 2014.gada rudeni uzsākt pieaugušu izglītības aktivitātes (valodu apmācība, keramikas 

darbnīca u.c.intereses). 

Iesaistīties Erasmus+ programmā – pedagogu pilnveides un pieredzes apmaiņas aktivitātes. 

 

 

 

Stalbes vidusskolas direktore      Jolanta Dzene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Raiskuma internātpamatskola- rehabilitācijas centra vadības ziņojums  

 

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs atrodas Pārgaujas novada Raiskuma 

pagasta Raiskumā. 1957.gada 12.decembrī pēc bērnu ķirurga, profesora Aleksandra Bieziņa 

iniciatīvas skola uzsāk darbu. Raiskuma muižā pirmo reizi republikā, tiek izveidota speciāla skola 

bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem. Līdzās mācību darbam, skolā tiek organizēts arī 

veselības uzlabošanas darbs.  

 

Skolā katru mācību gadu mācās un veselību uzlabo ap 110 līdz 115 skolēni no vairāk kā 30 

Latvijas novadiem. Skolēniem ir iespēja  iespēju dzīvot internāta, saņemt valsts apmaksātu ēdināšanu, 

sociālo aprūpi personām ar smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, procedūras veselības 

uzlabošanai – individuālas nodarbības ar fizioterapeitu, ārstnieciskās vingrošanas, masāžas, ūdens un 

dūņu procedūras, gaismas un elektrodziedniecību, nodarbības baseinā, zobu higiēnista un 

zobārstniecības pakalpojumus.  

 

Skola īsteno četras speciālās pamatizglītības programmas: 

 pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 

21015311); 

 pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611); 

 pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(21015811); 

 pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911). 

Skolēniem ir iespēja saņemt logopēda un psihologa atbalstu. Skolas vide ir piemērota skolēniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, ir uzbrauktuve, lifts skolas iekštelpās, atbalsta stieņi gaiteņos, 

higienas telpās. 

 

Skolas darbības mērķis sniegt atbalstu skolēnu veselības uzlabošanā un nostiprināšanā, veidot 

pamatu turpmākai izglītībai un nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās pamatzināšanas un 

pamatprasmes ir stabils un nemainīgs. 

Skolas darbs ir virzīts uz atbalsta sniegšanu ikviena skolēna personības izaugsmē, vērtību sistēmas 

veidošanā, funkcionālo traucējumu kompensēšanā, sociālo prasmju izkopšanā. Rezultātā veidojas 

skolēna attieksme pret sevi, sabiedrību, darbu, kultūru un citām būtiskām vērtībām. Daļa skolēni, 

kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir tālu - Madonā, Krustpils, Ventspilī u.c. skolā pavada laiku no brīvlaika 

līdz brīvlaikam un skola ir kā mājas.  

Par skolēnu veselību rūpējās ārsts ortopēds, fizioterapeits, medicīnas un procedūru māsas, 

aprūpes darbinieki. 

 

Skolēniem piedāvāta iespēja sevi pilnveidot interešu izglītības pulciņos. Skolā skolēni uzturas 

visas nedēļas garumā, arī sestdienās, svētdienās mācību laikā, tādēļ, tiek organizēta iespēja darboties 

21 interešu izglītības pulciņā:  

 1.-4.kl.jauktais koris „Cīrulīši“,  

 5.-9.kl. jauktais koris 

 1.-4.klašu vokālais ansamblis,  
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 Vokālā grupa „Trīs“,  

 Radošā grupa „1.cēliens“,  

 Novuss,  

 Šahs,  

 Dambrete,  

 Skolas vēsture,  

 Foto pulciņš „Moments“,  

 Floristikas studija „Fantāzija“,  

 Mezglu māksla,  

 Kokapstrādes pulciņš „Es pats“,  

 Mākslas studija „Varavīksne“,  

 Tekstilnieku pulciņš „Podziņas“,  

 Radošā industrija, pulciņš „Pērļotāji“,  

 „Zaļie pirkstiņi“ (5.-9.kl.),  

 Volejbols, 2 grupas,  

 Ratiņbasketbols,  

 BOCCIA 5.-9.kl., BOCCIA 1.-4.kl 

 Tīkla bumba.  

 

Daudzajos skolas darba gados izveidojušās tradīcijas, kas veicina katra darbinieka un skolēna 

piederības sajūtu: 

 Zinību diena 

 Rudens pārgājiens 

 Miķeļtirgus 

 Skolotāju diena 

 Lāčplēša diena 

 Valsts svētki novembrī 

 Skolas dzimšanas diena 

 Latviešu gadskārtas 

 Ziemassvētki 

 Sporta dienas un pasākumi 

 Pārgaujas novada skolu 2.klašu draudzības pasākums Raiskumā 

 Vecāku dienas 

 Projektu nedēļa 

 Lielā Talka 

 Tematiskās nedēļas 

 Pēdējais zvans 

 Baltijas valstu sadraudzības forums 

 Pateicības diena 

 Izlaidums 

 

Skolēni ar prieku startē Vidzemes zonas integratīvās mākslas festivālā „Nāc līdzās” un citos 

kultūras un sporta pasākumos. Skolēnu komanda startē šaha un dambretes sacensībās, BOCCIA 

čempionātos, kā arī,  uzturot tradīcijas, mērojas spēkiem ar Kauņas un Haapsalu internātskolu 

sportistiem. Mūsu skolas absolventi turpina sporta gaitas, labākie  ir Paraolimpisko spēļu dalībnieki, 

spēlē ratiņbasketbolu Latvijas un citu Eiropas valstu izlasēs. 

Skolēni ar labiem panākumiem startē mācību priekšmetu olimpiādēs iegūstot godalgotas vietas 

un atzinības. 

Esam gandarīti, ka gandrīz ikviens no mūsu absolventiem atrod iespēju turpināt izglītību savām 

spējām un iespējām atbilstošā mācību iestādē – gan ģimnāzijā, vidusskolā, profesionālajā vidusskolā, 

tehnikumā vai apgūst amata prasmes arodapmācības centros. 

Droša un labiekārtota skolas vide vienmēr ir aktualitāte. Skolā īstenoti projekti:  

2009.gads. Latvijas Valsts investīciju projekts „Cēsu rajona Raiskuma sanatorijas 

internātpamatskolas remonts”, kurā tika veikta skolas sporta zāles un pasākumu zāles renovācija 

un skolas jumta vienkāršota renovācija.  
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2010.-2011.gads. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts    „Materiāli tehniskās bāzes un 

infrastruktūras uzlabošana Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā”  aktivitāte "Speciālās 

izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Tika iegādāts speciāli aprīkots 

autotransports, iegādāts un nomainīts Lifts, kā arī mācību telpās ierīkota automātiskās 

ugunsaizsardzības signalizācijas iekārtas.  

2014.gads Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekts "Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs". Īstenojot projektu  Skola  ieguva 

automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības 

virzienu norādītājzīmes visās skolas telpās.  

Skola īstenojusi arī nelielus projektus piesaistot sponsoru līdzekļus. Ir sponsori, kuri regulāri 

palīdz skolai iegādāties mācību līdzekļus, materiāli palīdz ekskursiju īstenošanā un veikt citas 

nepieciešamības. 

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centra direktore   Heli Opincāne 

4.3.Straupes pamatskolas vadības ziņojums 

 

Skolas uzdevums kļūst arvien grūtāks, jo jāizlemj, kuras zināšanas ir svarīgas un būtu noteikti 

jāapgūst. Mums ir vajadzīgas dažādas prasmes, kā iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju. Vēl 

svarīgāk ir zināt, uz ko balstās informācija, un ir jābūt spējīgam novērtēt tās derīgumu. Mūsdienu 

skolas pamatuzdevums ir attīstīt domāšanas prasmes, kas ietver sevī arī informācijas lietošanu ar 

jauno informācijas tehnoloģiju palīdzību. 

 Kas ir vissvarīgākais, kas bērnam būtu jāapgūst, mācoties pamatskolā? Ar kādām īpašībām 

un prasmēmapveltītu jūs vēlētos redzēt savu bērnu pēc pamatskolas beigšanas? Protams, rakstīt, lasīt, 

rēķināt jāprot katram. Bet jābūt gribai un degsmei uzzināt vairāk, turpināt izglītību, lai izzinātu sevi 

un visu ap sevi, lai neatpaliktu no šīs mūžam mainīgās pasaules. 

 2012./13. mācību gadā Straupes pamatskolas skolēniem tika dota iespēja apliecināt sevi, 

atklāt savas spējas un gūt sasniegumus folkloras, vizuālās mākslas, sporta, tautisko deju, kora un 

ansambļu, ģitāristu un kokles spēles, floristikas, vides pētnieku, angļu valodas, matemātikas, kristīgās 

mācības un ritmikas pulciņos. Mums ir izdevies 

 piepildīt pirmsskolas izglītības grupiņas, sākot no pusotra gada vecuma, tādējādi nodrošinot 

izglītības pēctecību no agras bērnības līdz 9. klases absolvēšanai, 

 motivēt skolēnus centīgāk mācīties un būt aktīviem skolas un ārpusskolas pasākumos ar 

iespēju piedalīties kādā no Comenius projekta aktivitātēm ārzemēs, 

 nodrošināt skolēnu vajadzībām atbilstošus interešu izglītības pulciņus, par kuru darbības 

rezultātiem liecina bērnu sasniegumi konkursos, skatēs, izstādēs, jaukie priekšnesumi skolas 

pasākumos un koncertos, 

 sagatavot skolēnus 16 dažādām apvienoto novadu (Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, 

Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Līgatnes) mācību priekšmetu olimpiādēm, kurās gūtas 13 

godalgotas vietas, 

 paaugstināt mācību sasniegumu vidējo vērtējumu 5.-9.klasēs līdz 6.6 ballēm, 

 sasniegt augstāko rezultātu pēdējo gadu laikā 9.klases valsts pārbaudes darbos (latviešu 

valodā – 6.7 balles; matemātikā – 6.3; angļu valodā – 7.5; Latvijas un pasaules vēsturē – 7.7), 

 saglabāt tradīcijas, darbojoties LU Profesora Cipariņa matemātiķu klubā un gūstot godalgotas 

vietas, 

 aktivizēt skolēnu līdzpārvaldes darbību, organizējot skolā labdarības pasākumu „Eņģeļi pār 

Latviju”, skolas tradicionālos pasākumus, tikšanos ar bijušajiem absolventiem,  

 iesaistīt Straupes sabiedrību patriotiskās audzināšanas pasākumos (īpaši Lāčplēša dienas lāpu 

gājienā), 

http://fnserviss.lv/automatiska-balss-ugunsgreka-izzinosanas-sistemas/
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 ieinteresēt skolēnus vides izglītības pulciņa aktivitātēs skolā, novadā un visā Vidzemē, 

 uzturēt veiksmīgu sadarbību ar skolas padomi, 

 visiem – skolotājiem, vecākiem, skolēniem – izjust patiesu lepnumu par savu skolu, tās 

tradīcijām un sasniegumiem. 

LU  A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Sertifikātu ieguva četri skolēni. 

Trīsdesmit divi skolēni apbalvoti par sasniegumiem ikdienas mācību darbā. 

Diviem skolēniem apbalvojumi Vidzemes novada skolu matemātikas konkursā „Hei, 

matemātiķi ! ” 3., 4.klasei. 

Apbalvojumi Latvijas dziedātāju –muzikantu folkloras kopu konkursā, iegūstot titulu „Dižais 

dziedātājs”. 

Apbalvojumi Latvijas 16.stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”, iegūstot „Lielā 

stāstnieka” un „Dižās stāstnieces” titulus. 

Divi skolēni saņēma atzinības 41. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā „Lidice 2013”. 

Iegūti apbalvojumi floristikas konkursos, ko organizē Rīgas Jauno tehniķu centrs. 

 

Ar Holandes sponsora atbalstu 2013.gada oktobrī izveidots „Drošības laukumiņš” pie 

pirmsskolas ēkas ceļu satiksmes noteikumu apgūšanai. 

Ar Holandes sponsora atbalstu 1., 2., 3., 4.klasēs izveidoti atpūtas stūrīši bērniem. 

2012.gada 1.septembrī tiek atvērta pirmsskolas grupa bērniem vecumā no 1,5 gadiem. 

Ar Norvēģijas Spidebergas vidusskolas finansiālu atbalstu izveidots āra rotaļu laukumiņš 

atsevišķi 1,5 – 3 gadīgiem bērniem. 

Uzsākta dalība Eiropas Savienības mūžizglītības programmas
1
Comenius apakšprogrammas 

Comenius skolu daudzpusējās partnerības  projektā „Vesela jaunatne šodien ir Eiropas nākotne 

rītdien” (2012.g.– 2014.g.). 

 

Izaicinājums jaunajam mācību gadam – iegūt skolai ekoskolas statusu. 

 

Straupes pamatskolas direktore     Ligita Krūmiņa 
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4.4. Sociālā dienesta darbība 

 

Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests ir 2009.gada 1.augustā 

izveidota pašvaldības iestāde, reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.475., 

kas  

-sniedz sociālo palīdzību (naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās 

uz materiālo resursu novērtēšanu personām/ģimenēm, kurām trūkst līdzekļu 

pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, pajumte, veselības aprūpe, obligātā izglītība) 

nodrošināšanai; 

-organizē un sniedz sociālā darba un sociālos pakalpojumus (sociālā aprūpe, sociālā 

rehabilitācija) pašvaldības iedzīvotājiem. 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, 

sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, 

kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai 

saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju, līdzdarbojoties savas 

problēmas risināšanā. 

 Sociālajā dienestā strādā – dienesta vadītāja, 2 sociālie darbinieki, sociālais 

darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem, sociālās palīdzības organizators un vecākais 

aprūpētājs. 

Ik gadus Sociālais dienests plāno budžetu sociālo funkciju īstenošanai- materiālo 

pabalstu un sociālo pakalpojumu realizācijai. 2014.gadā Pārgaujas novadā sociālā atbalsta 

pasākumiem tika izlietots Ls 100363,- tajā skaitā sociālajai palīdzībai Ls 53554,- un 

apmaksāti sociālie pakalpojumi par Ls 31071,- 
 

 

Pārgaujas sociālā dienesta vadītāja     Anita Kalniņa 


