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

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

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); 

• Dzīvnieku apskate: „Grīvas”, Putnu audzētava, Strausu audzētava; 

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

Gauja, Brasla;• Citi: poligons „Daibe”. 
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1.3. Sadarbība  

Pārgaujas novada pašvaldība īsteno sadarbību ar dažādiem partneriem gan Latvijā, 

gan ārvalstīs. 2014.gada ietvaros pašvaldībā izveidota Attīstības plānošanas nodaļa, kuras 

viens no galvenajiem darbības virzieniem ir veicināt un attīstīt pašvaldības sadarbību dažādos 

līmeņos, dažādām iesaistītajām pusēm. Nodaļas izveidošana ir būtisks aspekts, lai turpmāk 

daudz efektīvāk tiktu īstenota sadarbība gan ar potenciālajiem, gan ar jau esošajiem 

pašvaldības sadarbības partneriem. 

Pārgaujas novada pašvaldība turpina sadarbību ar Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, 

Raunas, Vecpiebalgas un Jelgavas novada pašvaldībām, kā pamatā ir parakstītais sadarbības 

līgums, kasparedz pašvaldību savstarpējās pieredzes apmaiņu pārvaldes, kultūras, izglītības, 

jaunatnes, sporta, sociālajās un citās nozarēs, kā arī dalību kopīgos divpusējos un 

starptautiskajos projektos.  

2014.gadāsadarbībā ar Raunas novada pašvaldību Pārgaujas novads uzsācis ideju par 

starptautiska projekta realizāciju kopā ar potenciālajiem partneriem no Itālijas, Maltas un 

Polijas. Plānots īstenot kopēju sadarbības projektu starp konkrētām partnervalstu 

pašvaldībām tūrisma jomā, iesaistot arī citus dalībniekus – vietējos uzņēmējus, nevalstiskās 

organizācijas un plānošanas reģionu aģentūras. Lai projekta ideju realizētu plānots apgūt ES 

finansējumu. Plānotais sadarbības projekta īstenošanas laiks noteikts līdz 2018.gadam. 

2015.gada ietvaros iesaistītās pašvaldības parakstīs Nodoma protokolu sadarbības 

īstenošanai. 

Joprojām, sadarbībā ar Līgatnes novada pašvaldību, tiek strādāts pie ieceres būvēt 

tiltu pār Gauju, kas savienos abus novadus un nodrošinās autotransporta pārvietošanos, taču 

tas nebūs paredzēts smagajam autotransportam. Paredzēts, ka tilta būvniecība tiks īstenota ar 

ES struktūrfondu un Satiksmes ministrijas atbalstu. 

2014.gadā Pārgaujas novada pašvaldība turpinājusi sadarbību arī ar partneriem no 

Norvēģijas. 11.novembrī Pārgaujas novadā tika organizēta konference “No runām līdz 

darbiem”, kurā tikās uzņēmēji no Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, 

Vecpiebalgas un Amatas novadu pašvaldībām, kā arī uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji no 

Norvēģijas sadarbības pašvaldībām – Aremarkas, Markeras, Romskogas, Spidebergas 

pašvaldībām un Osfoldas reģiona padomes. Konferencē tika aplūkoti sadarbības aspekti 

uzņēmējdarbības, tūrisma, kultūras, kā arī jauniešu uzņēmējdarbības nozarēs. Plānots, ka 

šāda veida un formāta konference tiks organizēta arī turpmāk – kopā savedot dažādu nozaru 

uzņēmējus gan no Latvijas pašvaldībām, gan Norvēģijas. 2015.gada vasarā Norvēģijas un 

Latvijas pašvaldības atkārtoti parakstīs Nodoma protokolu par savstarpējo sadarbību 

turpmākajiem 4 gadiem (2015-2019). Pirmais Nodoma protokols tika parakstīts 2011.gada 
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nogalē, piedaloties Pārgaujas novada pašvaldībai kopā ar augstāk minētajām pašvaldībām no 

Latvijas un no Norvēģijas. 

Pārgaujas novada pašvaldība 2014.gada novembrī slēgusi līgumu ar Latvijas 

Pašvaldību savienību par dalību projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana”, kā ietvaros Latvijas pašvaldībām ir iespēja izvērtēt savu darbību un 

rast jaunus risinājumus savas veikstpējas uzlabošanā dažādās nozarēs jeb tīklos – mācoties no 

citu pašvaldību pieredzes un veidojot sadarbības tīklus noteiktos jautājumos. Pārgaujas 

novads projektā startē piltopašvaldības statusā, tīkla “Pašvaldību sabiedriskie pakalpojumi un 

mājokļu politika” apakštīklā “Pašvaldību investīciju politika sabiedriskajos pakalpojumos un 

autoceļu uzturēšanā un būvniecībā”. Dalība projektā ir iespēja Pārgaujas novada pašvaldībai 

ne tikai veidot kontaktus ar citām Latvijas pašvaldībām turpmākai sadarbībai, bet tā ir arī 

iespēja popularizēt pašvaldības darbību Latvijas mērogā. 2015.gada vasarā tiks organizēta 

projekta darbības tīkla sanāksme Pārgaujas novadā, pulcējot pašvaldību pārstāvjus no 

vairākām Latvijas pašvaldībām. Projekta realizācijas termiņš 2016.gads. 

Attīstības plānošanas nodaļā savu darbu īsteno arī Tūrisma organizators, kurš kā 

speciālists veicina sadarbību novada tūrisma uzņēmējiem ar citu nozaru vietējiem 

uzņēmējiem, kā arī ar pašvaldības nevalstisko organizāciju sektoru. 2014.gadā organizētas 

vairākas tikšanās tieši novada tūrisma uzņēmējiem – mērķtiecīgi strādājot pie sadarbības 

veidošanas ar citu nozaru uzņēmējiem un NVO pārstāvjiem, kā arī sabiedrību un pašvaldību. 

Tāpat turpināta ilgtermiņa sadarbība tūrisma nozarē ar Siguldas, Cēsu, Amatas, 

Līgatnes un Valmieras pašvaldībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras ietvaros tiek 

izstrādāta un īstenota Gaujas Nacionālā parka tūrisma attīstības stratēģija, veidoti kopīgi 

publicitātes pasākumi, popularizējot Gaujas Nacionālo parku kā vienojošu tūrisma galamērķi 

konkrētajās pašvaldībās. Sadarbības ietvaros izveidots jauns Gaujas Nacionālā parka tūrisma 

zīmols “Enter Gauja”, iesaistot arī tūrisma uzņēmējus un Vidzemes Augstskolu. Zīmola 

mērķis ir konkurētspējas palielināšana starptautiskajā tirgū, apmeklētāju uzturēšanās laika 

paildzināšana un ilgstpējīga reģiona attīstība. 2014.gadāar “Enter Gauja”zīmolu Pārgaujas 

novada pašvaldība savā īpašumā ieguvusi kvalitatīvu tūrisma publicitātes foto un video 

materiālu par Pārgaujas novadu. 

2014.gadā Pārgaujas novada pašvaldība daudz mērķtiecīgāk veidojusi sadarbību arī ar 

novada nevalstiskajām organizācijām un tiek turpināta pašvaldības dalība divās partnerībās: 

Vidzemes lauku partnerībā “Brasla” (Straupes un Stalbes pagasti) un biedrība “Cēsu rajona 

lauku partnerība” (Raiskuma pagasts), kuras īsteno LEADER pasākumus un projektus 

novada teritorijā. 
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Strādāts pie sadarbības īstenošanas ar vietējiem uzņēmējiem. Pārgaujas novada 

pašvaldība savstarpēji vienojusies par sadarbību ar Tirdzniecības Rūpniecības kameras 

Vidzemes nodaļu, lai efektīvāk atbalstītu pašvaldības uzņēmējus. 2014.gada nogalē sadarbībā 

ar vietējiem mājražotājiem Pārgaujas novada pašvaldība izdevusi galda kalendāru, kas 

veidoti arī kā informatīvais materiāls par novada uzņēmējiem.2015.gadā gadā plānots 

turpināt šāda veida sadarbību, kā arī meklēt citas iespējas veiksmīgākas sadarbības 

attīstīšanai starp pašvaldību un uzņēmējiem. 

Izveidotas iestrādes darbam ar novada jaunatni, lai veicinātu jauniešu lietu attīstību 

pašvaldībā, kā arī, lai īstenotu veiksmīgāku pašvaldības sadarbību ar novada jauniešiem. 

Būtisks akcents turpmākai sadarbībai ar jauniešiem tiek likts uz kopēju projektu realizāciju, 

piedaloties arī novada jauniešu nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. 

Pārgaujas novada pašvaldība turpina īstenot sadarbību ar 6 Latvijas pašvaldībām 

(Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem), 

pamatojoties uz 2010.gada sākumā parakstīto sadarbības līgumu par novadu pašvaldību 

partnerības īstenošanu atsevišķu funkciju veikšanai: metodiskās palīdzības nodrošināšana 

pašvaldību izglītības iestādēm; pašvaldību juridisko un sadarbības jautājumu risināšana; 

būvvaldes pakalpojumu saņemšanas un starptautisko sakaru attīstīšana. Minēto funkciju 

izpildi īsteno Amatas novada pašvaldība. 

 

1.4. Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums 

 

Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2035.gadam iekļautais 

ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija): 

Pārgaujas novads – ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ GAUJAI – ar vienmērīgi 

pieejamu, mūsdienīgu sociālo un tehnisko infrastruktūru, veiksmīgu sadarbību, dinamisku 

izaugsmi un sabalansētu cilvēka un dabas mijiedarbību. 

Stratēģijā noteikts, ka Pārgaujas novadam 2035.gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski 

attīstītam visā teritorijā, ar to saprotot, ka: pakalpojumiem jābūt viegli sasniedzamiem un 

kvalitatīviem; tehniskajai infrastruktūrai jābūt pilnveidotai un modernai; dabas un cilvēku 

saimnieciskās darbības mijiedarbībai jābūt ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – 

ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi. 

Stratēģijā noteikts arī, ka novadam ilgtermiņā jānostiprinās kā aktīvai pašvaldībai ne 

tikai lokālā telpā ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, veiksmīgu jaunatnes politiku un 

daudziem pašdarbības kolektīviem, bet arī visa Latvijā, organizējot un popularizējot dažāda 

mēroga pasākumus. Stratēģiski plānots, ka pēc 20 gadiem Pārgaujas novads ir izveidojies par 

laikmetīgu lauku idilli ar aktīviem un darbīgiem iedzīvotājiem, ko raksturo pozitīva rosība. 
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Tāpat noteiktajā laika termiņā plānots, ka novada izglītības iestādes nodrošina 

konkurētspējīgu izglītību, novadā ir attīstīta mūžizglītība un interešu izglītība, kā arī novadā 

ir bagāta kultūras, sporta un sabiedriskā dzīve. 

2035.gadā novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki – 

īpaši attīstīta ir lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana ar augstu pievienoto 

vērtību, kā arī tūrisms. Novada galvenā cilvēku piesaiste ir balstīta uz teritorijā esošo dabas 

skaistumu un mieru, kā arī to, ka novadā tiek sniegts viss nepieciešamais pilnvērtīgai dzīvei. 

1.5. Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un prioritātes 

Lai tiktu realizēts Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums jeb 

vīzija - Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2035.gadam noteikti trīs 

stratēģiskie mērķi (SM), kas tiek balstīti 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 novada pastāvēšana nav iedomājam, tādēļ kā viens no 

stratēģiskajiem mērķim ir izglītota un sabiedriski aktīva novada vietējā sabiedrība. 

Stratēģiskais mērķis nodrošina attīstību novada sociālajā plānošanā. 

 SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide – lai nodrošinātu novada 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. 

Stratēģiskias 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, tādējādi veicinot kopējo 

novada labklājības līmeņa celšanos. Stratēģiskais mērķis nodrošina novada 

ekonomisko plānošanu. 

Ilgtermiņa prioritātes (IP) Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-

2035.gadam noteiktas laika posmam līdz 2035.gadam, izvirzot priekšplānā aktualitātes, kas 

cieši saistītas ar novada stratēģisko mērķu sasniegšanu: 

 IP1 Formālā, neformālā izglītība un tradīcijas (sociālās plānošanas ilgtermiņa 

prioritāte) – novadā pieejams daudzveidīgs izglītības piedāvājums ikviena vecuma un 

interešu kopas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir aktīvi iesaistījušies mūžizglītības 

aktivitātēs, bērni un jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību vietējās izglītības iestādēs, kā 
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arī aktīvi iesaistās interešu izglītības aktivitātēs. Novadā ir saglabātas līdzšinējās 

kultūras, sporta un mākslas tradīcijas. 

 IP2 Dabas resursi un ekoloģija (fiziskās plānošanas ilgtermiņa prioritāte) – novads 

ir viens no Latvijas paraug-novadiem ilgstpējīgā attīstībā un dabas vērtību 

saglabāšanā. 

 IP3 Tūrisms un ražošana (ekonomikas ilgtermiņa prioritāte)– novada tūrisma 

piedāvājums ir pievilcīgs tūristiem no visas pasaules, uzņēmējdarbības vidē darbojas 

konkurētspējīgi uzņēmumi un saimniecības, kas nodarbojas ar ražošanu un augstas 

pievienotās vērtības radīšanu vietējai un valsts tautsaimniecībai. 

 

Pārgaujas novada stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035.gadam 

Avots: Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2035.gadam  

 

Lai tiktu īstenoti Pārgaujas novada pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi līdz 

2035.gadam (ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes) Pārgaujas novada pašvaldības 

Attīstības programmā 2013.-2019.gadam (pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments) 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes (VTP): 

 VTP1 Publiskie pakalpojumi un to attīstība(vidēja termiņa prioritāte sociālajā 

plānošanā) – līdz 2019.gadam novadā pieejami daudzveidīgi atbilstošas kvalitātes 

pakalpojumi, kas ir priekšnosacījums aktīvai, izglītotai un informētai vietējai 

sabiedrībai. 

 VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa (vidēja termiņa teritorijas 

attīstības prioritāte) – līdz 2019.gadam novadā ir uzlabota tehniskā infrastruktūra un 

attīstīta publiskā ārtelpa, padarot apkārtējo vidi sakoptāku un pievilcīgāku gan 

dzīvošanai, gan atpūtai. 

 VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība (vidēja termiņa ekonomiskās vides 

prioritāte) – līdz 2019.gadam novadā pieaug vietējo uzņēmēju skaits un novads arvien 

vairāk nostiprina savas pozīcijas lauksaimniecībā. 
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1.6. Pārgaujas novada administratīvā struktūra 

LĒMĒJVARA 

Pārgaujas novada pašvaldības lēmējorgāns ir novada dome, kas darbojas uz likuma “Par 

pašvaldībām” un 01.07.2009 apstiprinātā Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma (Saistošie 

noteikumi Nr.1) pamata.  Novada pašvaldības pakalpojumi pieejami katrā novada 

administratīvajā teritorijā jeb pagastā:  

 “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts (novada administratīvais centrs / Stalbes pagasta 

pārvalde) 

 “Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts (Raiskuma pagasta pārvalde) 

 “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts (Straupes pagasta pārvalde). 

Novada iedzīvotāju pārstāvniecību pašvaldībā nodrošina Pārgaujas novada dome, kas ir to 

vēlēts lēmējorgāns. Domes galvenais uzdevums ir pieņemt lēmumus, noteikt pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemt par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, 

kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi, izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu. Novada dome sastāv no 13 

deputātiem. 

Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumu pieņemšanai novada dome darbojas komitejas, kas 

nodrošina domes darbību un izstrādā lēmumprojektus – katrā komitejā (Finanšu; Attīstības 

un tautsaimniecības; Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu) darbību īsteno 5 

deputāti. 

Finanšu komiteja nodrošina pašvaldības budžeta izstrādāšanu, sniedz atzinumus par finanšu 

resursu izlietošanu saistītiem lēmumiem, koordinē investīciju projektu sagatavošanu un 

realizāciju, kā arī sniedz citus atzinumus un priekšlikumus, kas saistīti ar finanšu 

jautājumiem. 

Attīstības un tautsaimniecības komiteja sniedz atzinumus un priekšlikumus par jautājumiem, 

kas saistīti ar teritorijas plānošanu un labiekārtošanu, ekonomiskās attīstības stratēģiju, ceļu 

uzturēšanu, vides jautājumiem, kustamā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, zemes 

lietām, investīciju projektu, tiesvedības jautājumiem. 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo atzinumus un 

priekšlikumus par sociālo programmu izstrādi, par budžeta ietvertajiem sociālajiem 

pakalpojumiem, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un brīvā laika organizēšanu, interešu 

izglītības kvalitātes, starptautiskās un ar citām pašvaldībām saistītas sadarbības, dzīvokļu 

jautājumiem. Novada domes darbu vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. 
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IZPILDVARA 

Lēmumu izpildi un novada domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina 

pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ietilpst: Finanšu nodaļa; Attīstības plānošanas 

nodaļa; Kancelejas nodaļa; Dzimsarakstu nodaļa; Saimniecības vadītāji; Juriskonsulti (2); 

Datorsistēmu un datortīklu administrators; Kultūras pasākumu organizators; Kultūras 

pasākumu vadītājs; Vides aizsardzības inspektors; Darba aizsardzības speciālists; Pašvaldības 

policija. Administrācijas tiešais vadītājs ir izpilddirektors. 

Atsevišķu pašvaldības un valsts deleģēto funkciju pieldīšanai novada domē darbojas vairākas 

pastāvīgās komisijas, kurās sastāvu veido domes deputāti un iedzīvotāji. Darbojošās 

komisijas: Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija, Pašvaldības īpašumu komsija, 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisija. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās: SIA “Ungrumuiža” (100% 

kapitāldaļu turētāja), SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, 

AS “CATA”, kā arī ir dalībnieks nodibinājumos: Latvijas Pašvaldību savienība, SIA 

“Vidzemes attīstības aģentūra”, Straupes kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība, Straupes 

tūrisma biedrība, biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla””, “Cēsu rajona lauku 

partnerība”, kā arī biedrībās “Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” un “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības biedrība”. 

Novada domes pakļautībā darbojas vairākas iestādes, kas nodrošina dažādus 

pamatpakalpojumus novada iedzīvotājiem: 

 Stalbes vidusskola 

 Stalbes vidusskolas struktūrvienība 

 Straupes pamatskola 

 Raiskuma, Stalbes un Straupes bibliotēkas 

 Pārgaujas novada bāriņtiesa 

 Sociālais dienests 

 Raiskuma speciālā interenātpamatskola-rehabilitācijas centrs 

Pārgaujas novada pašvaldība atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu ir deleģējusi: 

 SIA “Mērniecības datu centrs” 

 Biedrībai “Sporta klubs “Pārgauja”” 
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 Amatas novada apvienotajai būvvaldei (kopēja Amata, Priekuļu, Pārgaujas, 

Raunas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem) 

 Amatas novada apvienotajai izglītības pārvaldei (kopēja Amata, Priekuļu, 

Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem). 
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2. Vadības ziņojums par 2014.gadu. 

 

 
 

Vadības ziņojums 

 

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 pašvaldības 2014.gada pārskats informē par sasniegtajiem 

rezultātiem pašvaldības ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu 

informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu 

izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei. 

Pārgaujas novada pašvaldības Dome sastāv no 9 ievēlētiem deputātiem.  

   Pārgaujas novada Domes darbs noritēja trīs komiteju un četrās komisiju sēdēs. 2014.gadā 

notikušas: 

 Domes sēdes – 13, no tām 1 ārkārtas, notikušas visas sasauktās domes sēdes, nav 

atcelta neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma dēļ.  Pieņemti  270 lēmumi, izdoti  20 

saistošie noteikumi,  t.sk.: 

Par budžetu un grozījumu izdarīšanu – 10 

Par pašvaldības nolikumu un grozījumiem tajā- 1 

Par nodokļiem, nodevām - 1  

Par sabiedriskās kārtības jautājumiem- 1 

Par sociālajiem jautājumiem – 4 

Par izglītības jautājumiem – 2 

Par teritorijas plānošanu, nekustamo īpašumu – 3 

 

 Finanšu komitejas sēdes – 10; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes – 12; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēdes – 13; 

 Administratīvās komisijas sēdes – 6; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 2; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes 

1; 

 Iepirkumu komisijas sēdes – 118, veiktas 29 iepirkumu procedūras, t.sk.22  82. panta 

kārtībā un 7 atklāti konkursi. 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošina tās izpildorgāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir: 

 kancelejas nodaļa; 

 finanšu nodaļa; 

 komunālā  nodaļa;  
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 dzimtsarakstu nodaļa; 

 attīstības nodaļa. 

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un struktūras: 

 Stalbes vidusskola; 

 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 2014.gada pārskatā ir iekļauti:  

 

 Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu finanšu dati  un domes 

nolikumā reģistrēto pašvaldības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 

2014.gadu;  

 Raiskuma speciālā internātpamatskola- rehabilitācijas centra 2014.gada  pārskats; 

 Stalbes vidusskolas 2014.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. 

 

2014.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 4765 iedzīvotāji, bet 2015.gada 

1.janvārī - 4782.Gada laikā Pārgaujas novada iedzīvotāju skaits palielinājies par 17. 

Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  45dzimušie, 38 mirušie, kā arī noslēgtas  

22 laulības. 

 

 

2.Pārskata gada galvenie notikumi 

 

Pašvaldība 2014.gadā turpināja strādāt saskaņā ar aktualizēto sociāli ekonomiskās 

attīstības programmu 2013.-2019.gadam un īstenot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot 

pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.  

Pašvaldības budžets 2014.gadā tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu 

izmantošanu un svarīgi bija nodrošināt pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai 

budžeta līdzekļus varētu turpināt novirzīt novada infrastruktūras attīstībai. 

 Īstenojot pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus, pašvaldība nodrošināja 

pasūtījumu komersantiem – būvfirmām, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, 

kas savukārt nozīmē darbavietas iedzīvotājiem. 
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 Pārskata gadā joprojām īpaša uzmanība tika pievērsta pašvaldības darba un sniegto 

pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai. 2014.gadā  sakārtota  attīstības 

nodaļas vadība, pieņemti darbā jauni  speciālisti, pilnveidoti nodaļas stratēģiskie,  izvirzītie un 

sasniedzamie mērķi. 

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  izsludināja projektu konkursu, ar kopējo budžetu 

4000 EUR, 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.   

Novadā ik gadu tiek atbalstīta kultūrvides uzturēšana un pilnveidošana. 2014.gadā 

pašvaldība nodrošināja 9 pašdarbnieku kolektīvu darbību. Pašdarbnieki ar īpašu svētku 

programmu piedalījās ikgadējās Hanzas dienās Vācijā. Pirmo reizi novadā tika rīkoti novada 

svētki, iesaistot katra pagasta iedzīvotājus. Izvērtējot svētku norises atsauksmes un 

iedzīvotāju aktivitāti piedaloties  svētkos, pieņemts lēmums novada svētkus turpināt svinēt 

katru gadu. Kā katru gadu, gada beigās izdots kalendārs ar iedzīvotāju uzņemtajiem novada 

dabas fotoattēliem un galda kalendārs par novada mājražotāju  saražoto produkciju. Novada 

teritorijā aktīvi turpina darbu „Straupes lauku labumu tirdziņš”, kurā katrs mājražotājs var 

tirgot savu produkciju. Tirdziņš ieguvis lielu atsaucību apmeklētāju skaita ziņā.  

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

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

iedzīvotāju labklājības uzlabošanai ir veltījuši savu laiku un finansiālos līdzekļus, rīkojot 

„Pateicības dienu”. Esam suminājuši labākos skolēnus izglītības jomā, kā arī izteikuši 

pateicības sportistiem par  ieguldījumu Pārgaujas vārda popularizēšanā. 

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

kopīgas tikšanās, ekskursijas. Novada tūrisma uzņēmēji tika motivēti iesaistīties starptautiska 

un nacionāla mēroga tūrisma izstāžu darbībā, sabiedriskajās organizācijās, aicināti meklēt 

sadarbības partnerus un veidot jaunus tūrisma produktus. Tiek turpināts 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.  

Komunikācijas un sadarbību ar pašvaldības mērķauditoriju (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 

medijiem u.c.) nodrošina pašvaldības interneta vietne www.pargaujasnovads.lv.  

 Arī 2014. gadā bez pārtraukuma reizi mēnesī tiek izdots Pārgaujas novada 

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

maksas saņem Pārgaujas novada iedzīvotāji. Pašvaldības laikrakstā iedzīvotājiem saprotamā 

veidā atspoguļoti un skaidroti pašvaldības lēmumi, veiktie darbi, plānotās aktivitātes un citi 

svarīgi jaunumi. Sabiedrības piesaistīšanai izdevumā iekļauts sporta, izglītības un kultūras 

pasākumu aktivitātes un plāns. 

2014. gadā, kā iepriekšējos gados tika rīkotas iedzīvotāju tikšanās, lai sniegtu informāciju  

par novada padarītajiem un plānotajiem darbiem gan īstermiņa, gan ilgtermiņa periodā.  

Aizrādījumi par pašvaldības administratīvo un faktisko darbību no  iedzīvotājiem tiek 

analizēti un ja aizrādījumi ir bijuši pamatoti, tie tiek novērsti turpmākajā pašvaldības darbā. 

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. Sadarbībā ar sporta klubu pārskata gadā ELFLA projekta ietvaros atjaunots 

trenažieru zāles  aprīkojums.  

Sociālo un materiālo pabalstu un sociālo pakalpojumu realizācijai 2014.gadā Pārgaujas 

novadā sociālā atbalsta pasākumiem tika izlietots 136193 EUR tajā skaitā sociālajai 

palīdzībai 69708 EUR un apmaksāti sociālie pakalpojumi par 58590 EUR. 

Pārgaujas novada pašvaldībā 2014. gadā tika ieviests jauns pakalpojums - mājas 

aprūpe, kuru realizē biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Sociālais dienests organizē 

http://www.pargaujasnovads.lv/
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daļējas mājas aprūpes pakalpojumu personām, kurām tas nepieciešams, trūcīgās personas 

var izmantot higienas telpas veļas mazgāšanai, dušu. Krīzes situācijā nonākušām personām 

Sociālais dienests sniedz transporta pakalpojumu, lai nokļūtu pie ārsta, uz slimnīcu, uz 

sociālo rehabilitāciju institūcijā vai VDEĀK. 

Pēdējo trīs gadu laikā pašvaldībā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies trīs 

reizes, tāpat ievērojami samazinājies trūcīgo personu skaits un izmaksātie garantētā 

minimālā ienākuma pabalsti.  

Pašvaldība savu iespēju robežās, turpināja darbu, lai nodrošinātu pašvaldībai piederošo 

ēku, satiksmes infrastruktūras un teritoriju sakārtošanu. Uzsākti projektēšanas darbi pie ielu 

apgaismošanas un apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas.  Turpinās darbs pie ūdenssaimniecības 

un apkures tīklu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. 

Pašvaldības 2014.gada budžetā tāpat kā iepriekšējos gadus vislielākais finansējums 2.7 

miljoni euro apmērā (60.26 % no kopējā budžeta) bija paredzēts izglītībai. Novada teritorijā  

darbojās Raiskuma sanatorijas internātpamatskola kuras finansējumu  876837 EUR apmērā 

nodrošina valsts mērķdotācijas. Papildus valsts finansējumam brīvpusdienu nodrošināšanai 

1.,2. un 3. klasei pašvaldība papildus nodrošina brīvpusdienas 4. un 5. 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 piekto gadu. Novada  skolu audzēkņi ar labiem rezultātiem 

startē starpnovadu un Republikas mācību olimpiādēs. 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. 

Realizēts projekts par Stalbes vidusskolas ēkas  energoefektivitātes  uzlabošanu. Turpinās 

darbs pie  izglītības iestāžu  infrastruktūras attīstības un aprīkojuma papildināšanas     

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. 

 

3.Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem 
 

Pārgaujas novada pašvaldības 2014. 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 Iedzīvotāju ienākumu nodokli no 

Valsts kases sadales konta 2014.gadā pašvaldība saņēma 105.28% apmērā no prognozētā.  

  Budžeta ieņēmumu izpilde pret plānu bija nodrošināta 103.83 % apmērā un izdevumu 

izpilde pret plānoto  par 92.70%. 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. 
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     Izglītības uzturēšanas izdevumi no Pārgaujas novada budžeta veido 60.26% 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 2014.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.  

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu 

finansēšanai, pārskata gadā īpaša uzmanība tika veltīta finanšu resursu piesaistei turpinot 

sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju. Pārskatā gadā infrastruktūras attīstības 

nodrošināšanai  un ES projekta  realizācijai ņemts kredīts Valsts kasē 578433 EUR apmērā, 

veikta kredītsaistību atmaksas 129731 EUR. Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda 

beigām sastāda 2.28% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir 

pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un 

neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. 

2014.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.  

Pašvaldība 2014.gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. Absolūtās 

likviditātes rādītājs (naudas līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir 0,39, kas liecina par spēju 

nokārtot maksājumus. Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. Lai nodrošinātu 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, kas tika realizēti 

piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta līdzekļus, arī 2014.gadā tika turpināts sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu 

stratēģiju.  

 

 

4. Paredzamos notikumus, 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. 

No 2014. gada sākas Eiropas Savienības jaunais plānošanas periods, kas noteiks 

jaunos virzienus finansējuma apgūšanā, līdz ar to arī novada attīstības virzienus. Tomēr ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem lielas investīcijas netiks veiktas.  

Tā kā ES jaunajā plānošanas periodā tiks paredzēts LAD finansējums 

lauksaimniecības infrastruktūras nodrošinošo  ceļu rekonstrukcijai, tiek veikti projektēšanas 

darbi, lai pēc iespējas ātrāk varētu realizēt un apgūt šo stratēģiski svarīgo infrastruktūras 

atjaunošanas darbu. 
 

      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. 

   

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. 
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Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā finansēšanas kārtība, valsts budžeta  

transfertu lielums. Pārgaujas novads atrodas ekonomiski izdevīgā vietā ir laba infrastruktūra, 

kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem darba iespējas meklēt tuvākajās pilsētās – Cēsīs, Valmierā, 

Limbažos, Rīgā, kas 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. 

 

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.  

Budžetā sakarā ar energoresursu, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu nepieciešams 

lielāko finansējumu daļu novirzīt iestāžu un autonomo funkciju nodrošināšanai, kas ietekmē 

finanšu apjomu, kuru pašvaldība var atļauties ieguldīt infrastruktūras sakārtošanā realizējot 

dažādus projektus. Lielākos investīciju projektus pašvaldība ir realizējusi piesaistot 

finansējumu no CFLA, ERAF, LAD.  

2014.gadā veikti ieguldījumi pamatkapitālā par 732321 EUR apmērā, saņemts ES 

projektu līdzfinansējuma atmaksa 140591 EUR apmērā. Kapitālo izdevumu segšanai un 

projektu realizācijai saņemts aizdevums 578433 EUR apmērā, veikta kredīta atmaksa 129731 

EUR. 

2014. 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: 

 Straupes sporta zāles pārprojektēšana; 

 Ielu apgaismojuma projektēšana Straupe, Stalbe, Raiskums 

 Unguru Kapu paplašināšanas projekts 

 Stalbes vidusskolas stadiona atjaunošanas projekts 

 Rotaļu laukumu izveide Auciemā 

 Stalbes siltumtīklu projektēšana 

 Straupes kapu kapličas piebraucamā ceļa atjaunošana 

 Fasādes atjaunošana ēkai  „Tautas nams” Plācī 

 Straupes ciema centra teritorijas labiekārtošana 

 Siltumtrases katlumāja- Straupes pamatskola  pārbūve 

 Ceļa ČAUKAS- Ziemeļi  atjaunošana 

 Auciema pamatskolas ēkas energoefektivitātes projekts 

 Stalbes vidusskolas sporta laukuma atjaunošana 

 Doktorāta telpu atjaunošana 

 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 
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prasmes un iemaņas, papildinot brīvā laika kvalitatīvu un izglītojošu pavadīšanas 

iespējas; 

 Sadarbības  turpināšana novadu līmenī; 

 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. 

 Turpināsies darbs ar jaunatni, atbalstot jauniešu iniciatīvas organizēt sabiedriskās 

aktivitātes un izvērtēsim finansējuma piešķiršanu projektu izstrādē. Iesaistīsim 

jaunatni, novada sabiedriskās dzīves veidošanā. 

  

Arī nākamajā periodā turpināsies darbs ar vietējiem iedzīvotājiem, īpaši 

lauksaimniekiem, mājražotājiem, lai palielinātu viņu ieinteresētību tūrisma pakalpojumu 

attīstībā. 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.  

Šajā pārskatā vienkopus redzami paveiktie darbi katrā pašvaldības pārraudzībā esošajā 

jomā, kuru rezultāti ir apliecinājums mūsu prioritātēm. 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. Realizējot projektus mūsu galvenā prioritāte vienmēr ir un būs Pārgaujas novada 

esošā un topošā iedzīvotāja labklājība, laba izglītība, ērta sadzīve, tīra vide, drošība un 

sociālais atbalsts.  

 

 

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 
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DOMES SĒDE 

PROTOKOLS NR. 5 

2015. gada 23. aprīlī, plkst. 15.oo 

Stalbē 

 

2.§ 
Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, J.PLŪME, I.KALNIŅŠ, J.BALTGALVIS, M.KRASTIŅŠ, H.VENTS 

Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 

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 domes 16.04.2015. Finanšu 
komitejas atzinu (protokols Nr. 4),  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9(Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte 
VASILE,Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

 
1.1. Konsolidētās bilances aktīvi uz 31.12.2014.                       9495504 EUR 

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 
               Pārgaujas novada pašvaldība     8358843 EUR; 
               Stalbes vidusskola   372127 EUR; 

                                 Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  764534 EUR . 
 

         1.2. Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  - 450595 EUR 
        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 
               Pārgaujas novada pašvaldība     -422223 EUR; 
               Stalbes vidusskola   -24640 EUR ; 

                                 Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  -3732 EUR. 
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3.3.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā bilance  

 

Pārgaujas novada  pašvaldības konsolidētā bilance uz 31.12.2014 

 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā AKTĪVS 

A B C 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 8 554 988 8 684 241 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 30 371 46 956 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 29 167 45 933 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 1 204 1 023 

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 8 314 313 8 426 981 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 7 479 889 7 663 970 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 4 239 5 522 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 702 241 659 061 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 17 121 5 164 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 110 572 93 264 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 251 0 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 210 304 210 303 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 210 304 210 303 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  2. 940 516 813 220 

2100 Krājumi 2.1. 74 583 85 742 

2300 Debitori 2.3. 118 864 107 990 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4. 9 321 7 726 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 737 748 611 761 

I. BILANCE (1000+2000) I. 9 495 504 9 497 460 

          

          

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā PASĪVS 

A B C 1 2 

3000 Pašu kapitāls 3. 8 425 092 8 875 687 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8 425 092 8 875 687 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 
3.5.1. 8 875 687 7 991 961 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. -450 595 883 726 

5000 Kreditori 5. 1 070 412 621 774 

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 778 633 319 489 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 778 633 319 489 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 291 779 302 285 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
5.2. 45 000 54 536 
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5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
5.3. 6 492 9 025 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 156 849 159 049 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 
5.6. 0 30 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 11 100 1 797 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 624 908 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
5.9. 71 714 76 940 

591

0 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
5.9.1. 3 514 1 779 

593

0 
Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 68 200 75 162 

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 9 495 504 9 497 460 

          

          

Kods 
Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
ZEMBILANCE 

A B C 1 2 

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 66 117 70 979 

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 50 264 52 872 

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 9.1.3. 15 853 18 106 

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 10 304 11 212 

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. 0 908 

9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 10 304 10 304 

 

 

 

3.4.Būtiskākie skaidrojumi bilancei    

 

 

    Pārgaujas novada pašvaldības 2014.gada bilances kopsummā uz pārskata perioda beigām uzrādīti:  

 9495504 EUR Pārgaujas novada domes KONSOLIDĒTĀS bilances aktīvi; 

    Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir  samazinājusies par 1956 EUR.  

 

Piezīme 1. Ilgtermiņa ieguldījumi 8554988 EUR  

 

Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

 (+, -) 

1000 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi  8554988 8684241 -129253 

 

Piezīme 1.1. Nemateriālie ieguldījumi 30371 EUR 

 

Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu 

samazinājusies par 16585 EUR  
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Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+, -) 

A B C 1 2 3 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi  1.1 30371 46956 -16585 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 29167 45933 -16766 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 1204 1023 

181 

 

Samazinājums pārskata gada laikā – nolietojums nemateriālajiem ieguldījumiem 

atbilstoši pašvaldības noteiktajām likmēm:  

 

Pārskata gadā norakstīti sekojoši nemateriālie ieguldījumi, kuriem beigušies licenču 

derīguma termiņi un kuri vairs netiek lietoti : 

Konta 

Nr. 
nosaukums 

Uzskaites 

vērtība 
Nolietojums 

Atlikusī 

vērtība 

1110 Topogrāfiskās kartes 25431 14200 11231 

 Kopā 25431 14200 11231 

 

Izmaiņas 2014.gadā: 

Palielinājums: 

Konta Nr. nosaukums 
Uzskaites vērtībā 

EUR 

1121 Datorprogramma „Lanshool” 576 

1122 Licence ESET Endpoint Antivirus   576 

 Kopā 1152 

 

 

Piezīme 1.2. Pamatlīdzekļi 8314313 EUR 

 

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu samazinājusies par 

112668 EUR   

Nolietojums netiek aprēķināts zemei, bioloģiskajiem un pazemes aktīviem, arhitektūras 

pieminekļiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, bibliotēku fondiem.  

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1200 Pamatlīdzekļi  1.2 8314313 8426981 -112668 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 7479889 7663970 -184081 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas 1.2.2. 4239 5522 -1283 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 702241 659061 43180 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 17121 5164 

11957 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 110572 93264 17308 

1280 Avansa maksājumi par PL 1.2.8. 251  251 

 

Piezīme 1.2.1. Zeme, ēkas un būves 7479889 EUR 

 

Kontu grupas 1210 „Zeme, ēkas un būves” kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata 
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gadu samazinājusies par 184081 EUR 

 

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. 7479889 7663970 -184081 

 

 

 Konts 1211 – dzīvojamās ēkas 423181 

 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām EUR 114802, t.sk. 

pārskata periodā 17823 EUR. 

 

Vērtības izslēgšana uz krājumiem: 

Kadastra  

numurs 

Īpašuma 

nosaukums 

Platība 

m2 

Sāk. 

vērtība 
Vērtība uz 

krājumiem 

Izslēgtais 

nolietojums 
Piezīmes  

42809000107   

Dzīvoklis-4 "Daibe 

3"dzīvoklis  nr.4 49.10 

356 

157 

199 Lēmums par zemes 

gab. nodošanu 

atsavināšanai 

27.11.2014. 

 kopā 49.10 356 157 199  

 

 Palielinājums: 

 

Konts Nosaukums Summa, EUR 

1211 Dzīvoklis Eglaine-1, kadastra nr. 42749000056, pl 72.6 m2 4649 

1211 Dzīvoklis Eglaine -4, kadastra nr. 42749000057, pl 74.30 m2 5163 

  Kopā 1211 9812 

 

 Konts 1212 – nedzīvojamās ēkas 3330011 EUR 

 

    Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 1362833 EUR, t.sk. 

pārskata periodā 17823 EUR. 

 

 Palielinājums 664154 EUR 

No konta Uz kontu Darījuma apraksts EUR 

12414 1212 Straupes pamatskolas fasādes renovācija 217527 

12419 1212 Stalbes vidusskolas ēkas renovācija  446627 

    Kopā 1219 664154 

 

2014.gadā  izvērtējot katra pamatlīdzekļa atbilstību kontam veikta iekšējā pamatlīdzekļu 

pārvietošana pa kontiem:  

 Samazinājums 4696 EUR 

No konta 

Kartiņas 

numurs PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība Nolietojums 

Atlikusī 

vērtība Uz kontu 

1212 1-28 

Estrāde 350 vietām; k. apz. 

42820040267003 4696 4696 0 1219 

  Kopā: 4696 4696 0  

 

Pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem  veikti ieraksti grāmatvedības uzskaites 

reģistros.   
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 Palielinājums: 

Konts Nosaukums Summa 

1212 “Baukalni” - kūts, kadastra nr. 42820050101, kadastra apzīmējums 42820050101003 109 

1212 “Baukalni” - šķūnis, kadastra nr. 42820050101, kadastra apzīmējums 42820050101004 15 

1212 “Baukalni” - šķūnis, kadastra nr. 42820050101, kadastra apzīmējums 42820050101005 28 

1212 “Baukalni” - kūts, kadastra nr.42820050101, kadastra apzīmējums 42820050101002 247 

1212 Pagrabs- Raiskuma pamatskola, kadastra nr. 42740080203, kadastra apzīmējums 42740080203002 875 

1212 Šķūnis – Raiskuma pamatskola, kadastra nr. 42740080203, kadastra apzīmējums 42740080203003 178 

1212 Pagrabs- Straupes pamatskola kadastra nr. 42820040266, kadastra apzīmējums 42820040266005 308 

  Kopā 1212 1760 

 

 

 Konts 1213 – transporta būves 1417443 EUR 

 

Pārgaujas novada pašvaldības bilancē iekļautas pašvaldības ielas, ceļi un laukumi kopējā 

atlikusī vērtība 1417443 EUR. 

  

 Palielinājums EUR 56202 

No konta Uz kontu Darījuma apraksts EUR 

12415 1213 Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana 56202 

 1213 Stalbes vidusskolas ēkas iekšpagalma rekonstrukcija 9259 

    Kopā 1213 65461 

 

 

Pārgaujas novada pašvaldības uzskaitē  ir  29 ielas,   168 ceļi,   4 tilti un 33 transporta būves: 

kopējais ielu garums – 8.387 km, t.sk.: 

5.298  km – grants seguma vieds; 

 3.089 km – asfalta seguma veids; 

 

    kopējais ceļu garums – 250.86 km, t.sk.: 

    247.36 km – grants seguma veids; 

    3.5 km – asfalta seguma veids; 

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrēšana un 

uzskaites kārtība”  ielu un ceļu saraksti saskaņoti  Valsts Zemes dienestā un A/S „Valsts 

ceļi”. 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 7236508 EUR, t.sk. 

pārskata periodā 777011 EUR. 

 

Zeme 

 

     Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā reģistrētos 

un pašvaldībai piekritīgos zemes īpašumus atbilstoši to kadastrālajai vērtībai uz pārskata 

sagatavošanas brīdi.  

    Pārgaujas novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2014. 

saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1665.8625 ha, no 

kuriem: 

 

 512.7903 ha – īpašumā esošā zeme; 
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 1153.0722 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

 Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm 362966 EUR 

 

 Palielinājums 

Izmaiņas 2014.gadā: 

Kadastra  

numurs Īpašuma nosaukums Platība ha 

Kadastra 

vērtība EUR Piezīmes 

42800090305 Baltiņi-Ceplīši 1.5535 1087 

Lēmums par rezerves zemes 

fonda zemes piekritību. 

Protokols Nr. 10, 

25.09.2014. 

42800090306 Sili- Lielkrogs 0.5997 420 

Lēmums par rezerves zemes 

fonda zemes piekritību. 

Protokols Nr. 10, 

25.09.2014. 

 kopā 2.1532 1507  

 

Salīdzinot pašvaldības uzskaites datus no uzskaites tika izslēgti sekojošs zemes gabals par 

kopējo vērtību 24 EUR, sekojošie zemes gabals bija uzskaitīts dubultā. 

 

 

 

Konts Īpašuma nosaukums EUR 

1214 Ezera iela- kūtiņas; k.nr. 42740110254 24 

  Kopā 1214 24 

 

Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 250.7257 ha kopplatībā, no kuriem  

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 65.0013 ha 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 185.7244 ha 

 

 

t.sk. zeme zem ceļiem 167,8634 ha, no kuriem: 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 167,8634 ha 

 

 Konts 1215 – kultivētā zeme 203874 EUR 

 

    Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita 

lauksaimniecībai izmantojamo zemi. 

 

Izmaiņas 2014.gadā: 

 Samazinājums 1014 EUR,  

Salīdzinot pašvaldības uzskaites datus no uzskaites tika izslēgti sekojoši zemes gabali 

ar kopējo vērtību 886 EUR, sekojošie zemes gabali bija uzskaitīti dubultā: 

Konts Nosaukums EUR 

1215 Selgas, 42740060127, pl 0.4 ha 145 

1215 Brīvnieki, 42800070203, pl 1.7 ha 741 

  Kopā 1215 886 

 

Pamatojoties uz 2010. gada 27. augusta mantojuma tiesībām, īpašnieks 16.07.2014. gadā 

nokārtojis zemes grāmatu un no Pārgaujas novada pašvaldības bilances tika izslēgts 

valdījumā esošais  zemes gabals.:  

Konts Nosaukums EUR 
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1215 Mazkļavas, 42800090345, pl 0.1849 26 

  Kopā 1215 26 

 

Saskaņā ar Zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Straupes pagastā tika sadalīts 

zemes gabals un no bilances norakstīta daļa vērtības: 

Konts Nosaukums 

Norakstītā 

platība 

Norakstītā 

vērtība Piezīmes 

1215 Baukalnciems II, kadastra nr, 42820050105 

- 0.2646 

102 

Domes sēdes 

protokols Nr.8 un 

nr. 3 

  kopā -0.2646 102  

 

 

Izmaiņas 2014. gadā: 

 Palielinājums 734 EUR: 

 

Kadastra  

numurs Īpašuma nosaukums Platība ha 

Kadastra 

vērtība EUR Piezīmes  

42740080126   Ellītes 1.0424 404 

Lēmums par zemes 

piekritību. Protokols Nr. 

5, 17.04.2014. 

42740080127 Ellītes 0.4865 228 

Lēmums par zemes 

piekritību. Protokols Nr. 

5, 17.04.2014. 

 kopā 1.5289 632  

 

Saskaņā ar Zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Straupes pagastā tika sadalīts 

zemes gabals “Baukalciems II” un izveidots jauns zemes gabals ar nosaukumu 

“Baukalnciems 5”: 

Konts Nosaukums Vērtība Piezīmes 

1215 

Baukalnciems 5, kadastra nr. 42820050161, pl 

0.2646 102 

Domes sēdes protokols 

Nr.8 un Nr. 3 

Kopā: 102  

 

 

    Kopējā uzskaitē esošā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 506.9346 ha kopplatībā, no 

kuriem: 

Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 155.2611ha 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 351.6735 ha 

 

 Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 26918 EUR 

 

Būtiskas izmaiņas 2014. gadā nav. 

  Kopējā uzskaitē esošā atpūtai un izklaidei izmantojamā  zeme 164.3637 ha kopplatībā, no 

kuriem: 

Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 136,4728 ha 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 27,8909 ha 

 

 

 Konts 1217 – pārējā zeme 95728 EUR 

 

    Uzskaites kontā 1217 „Pārējā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita kapu teritorijas, 

zemi zem mežiem un citu iepriekš neklasificēto zemi. 
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Izmaiņas 2014.gadā: 

 Samazinājums 228 EUR: 

 

Saskaņā ar Domes sēdes protokolu Nr. 9 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Straupes pašvaldības zemes gabals Nr.4” tika sadalīts zemes gabals 

un no bilances tika izslēgta daļa vērtības: 

Kadastra  numurs Īpašuma nosaukums EUR 

42820050152 Straupes pašvaldības zemes gabals Nr. 4 -228 

 Kopā 1217 -228 

 

 Palielinājums 33598 EUR: 

Saskaņā ar domes lēmumiem  ņemti uzskaitē: 
Konta 

Nr. 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Darījuma apraksts Platība, 

ha 

Kopsumma 

EUR 

1217 Mazais Baužu ezers, 

kadastra Nr. 

42740020170,  

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

18.8599 1395 

1217 Auciema ezers, 

kadastra Nr. 

42740080195 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

42.3503 3134 

1217 Braslas upe, kadastra 

Nr. 42800070372 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

12.3534 773 

1217 Raiskuma ezers, 

kadastra 

Nr.42740080783 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

78.7030 5823 

1217 Braslas upe, kadastra 

Nr. 42820040304 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

12.7734 872 

1217 Sāruma ezers, 

kadastra Nr. 

42820010082 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

180.6226 12336 

1217 Pūcicu ezers, 

kadastra Nr. 

42820080057 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

46.2611 3159 

1217 Braslas upe, kadastra 

Nr. 42820070112 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

6.9057 472 

1217 Braslas upe, kadastra 

Nr. 42820050099 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

11.4756 784 

1217 Kalmes ūdenstornis, 

kadastra Nr. 

42740080242 

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdes 

prtokols Nr. 10 “Par rezerves zemes fonda 

zemes piekrītību Pārgaujas novada pašvaldībai” 

0.5547 388 

1217 Žagari 1, kadastra Nr. 

42820060018 

Pārgaujas novada domes sēdes protokols Nr. 7, 

6. un 5 “Par patstāvīgo lietošanas tiesību 

izbeigšanu lietotājam” un par piekritību 

Pārgaujas novada pašvaldībai 

7.1 1236 

1217 Žagari, kadastra Nr. 

42820010006 

Pārgaujas novada domes sēdes protokols Nr. 7, 

6. un 5 “Par patstāvīgo lietošanas tiesību 

izbeigšanu lietotājam” un par piekritību 

Pārgaujas novada pašvaldībai 

20.40 2998 

1217 Līkloči, kadastra Nr. 

42820050153 

Saskaņā ar Domes sēdes protokolu Nr. 9 

par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Straupes pašvaldības 

zemes gabals Nr.4” tika sadalīts zemes gabals 

un izveidots jauns zemes gabals “Līkloči” 

 

4.3 228 

  Kopā  33598  



 29 

  Kopējā uzskaitē esošā pārējā zeme 743.8485 ha kopplatībā, no kuriem: 

Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 156.0551 ha 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 587.7834 ha 

 

Konts 1218 – inženierbūves 1563173 EUR 

 

    Uzskaites kontā 1218 „Inženierbūves” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita visa veida 

inženierbūves, ielu apgaismojuma tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, siltumtrases, 

daudzfunkcionālās būves rotaļu, sporta laukumos un parkos. 

 

 Palielinājums 1748 EUR: 

 

2014.gadā  izvērtējot katra pamatlīdzekļa atbilstību kontam veikta iekšējā pamatlīdzekļu 

pārvietošana pa kontiem:  

No konta 

Uz 

kontu 

Kartiņas 

Nr. PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība 

Nolietoj

ums 

Atlikusī 

vērtība 

1219 1218 2-297 Ārā tualete Rozulā 288 288 0 

1219 1218 2-20 Ārā tualete Daibes kapos 282 145 137 

1219 1218 2-17 Ārā tualete pie autobusa pieturas 248 175 73 

   Kopā 818 608 210 

 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu Nr. „Par 2014. gada slēguma  

inventarizācijas veikšanu” veikta pamatlīdzekļu inventarizācija pēc stāvokļa uz 31.12.2014. 

Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem, un Valsts zemes 

dienesta uzskaites datiem. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites 

datiem un veikti ieraksti grāmatvedības uzskaites reģistros.     

 

Konts Nosaukums Summa 

1218 Tualete- pie Straupes Estrādes 929 

  Kopā 1211 929 

 

 Samazinājums 1431 EUR: 

 

2014.gadā izvērtējot katra pamatlīdzekļa atbilstību kontam veikta iekšējā 

pamatlīdzekļu pārvietošana pa kontiem:  

No konta 

Uz 

kontu 

Kartiņas 

Nr. PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība Nolietojums 

Atlikusī 

vērtība 

1218 1232 3-394 Vagons pārvietojams 1431 1431 0 

   Kopā 1431 1431 0 

 

Konta vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 425524 EUR, 

t.sk. pārskata periodā 52295 EUR. 

 Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums 56595 EUR 

Uzskaites kontā 1219 „Pārējais nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto 

nekustamo īpašumu - pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, trans-

porta vai inženierbūves (sporta un atpūtas būves). 

2014.gadā  izvērtējot katra pamatlīdzekļa atbilstību kontam veikta iekšējā pamatlīdzekļu 

pārvietošana pa kontiem. Vērtēšanas rezultātā veikta nekustamā īpašuma uzskaites iekšējā 

kustība. 
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 PalielinājumsEUR 4696 

Uz kontu 

Kartiņas 

numurs PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība Nolietojums 

Atlikusī 

vērtība No konta 

1219 1-28 

Estrāde 350 vietām; k. 

apz. 42820040267003 4696 4696 0 1212 

  Kopā 4696 4696 0  

 

 Samazinājums 818 EUR, 

No konta Kartiņas Nr. PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība Nolietojums 

Atlikusī 

vērtība 

Uz 

kontu 

1219 2-297 Ārā tualete Rozulā 288 288 0 1218 

1219 2-20 Ārā tualete Daibes kapos 282 145 137 1218 

1219 2-17 Ārā tualete pie autobusa pieturas 248 175 73 1218 

Kopā 818 608 210  

 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 22183 EUR, t.sk. 

pārskata periodā 10102 EUR. 

 

1.2.2. Konts  1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 4239 EUR 

Pārskata periodā samazinājums par aprēķināto nolietojumu(amortizāciju) 1283 EUR 

 

Piezīme 1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi 702241 EUR 

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 2013.pārskata 

gadu samazinājusies par 60449 EUR. 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

 (+,-) 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. 1.2.3. 702241 659061 43180 

1231 Transportlīdzekļi  179939 156754 23185 

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi  131118 109460 21658 

1233 Bibliotēku fondi  137702 132112 5590 

1236 Māksas priekšmeti  3542 3542 0 

1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika  63705 68655 4950 

1239 Pārējie pamatlīdzekļi   186235 188539 -2304 

 

Izmaiņas 2014.gadā: 

 

 Palielinājums : 
Konta 

Nr. Pamatlīdzekļa nosaukums EUR 

 Kopā 1231 47446 

 t.sk. būtiskākie palielinājumi:  

1231 Automašīna Volkswagen Transporter T-5 13310 

1231 Automašīna – Opel Astra Wagon 3800 

1231 Kvadricikls 7845 

1231 Traktors Belarus 952.4 22491 

  Kopā 1232 44684 

 t.sk. būtiskākie palielinājumi:  
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1232 Raiders FR2218 4674 

1232 Birste Raiderim 1233 

1232 QSC KW181 AKTĪVĀ AKUSTISKĀ SISTĒMA 1503 

1232 QSC KW181 AKTĪVĀ AKUSTISKĀ SISTĒMA 1503 

1232 AIIEN%Heath zed 428 skaņu mikserpults 1944 

1232 Krūmu-grāvju pļaujmašīna Optimal M-125 7357 

1232 Sniega lāpsta SV-26 2064 

1232 Frontālais iekrāvējs FE-850 Eco Line 6793 

1232 Komunālā slota ZN-2000 2611 

1232 Pārējie  15002 

  Kopā 1233 9458 

1233 Bibliotēku krājumi 9458 

  Kopā 1238 17787 

1238 Datortehnika, sakaru un biroja tehnika kopsummā 17787 

  Kopā  1239 69109 

 t.sk. būtiskākie palielinājumi:  

1239 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma 60038 

1239 Termokamera 3600 

1239 Pārējie iegādātie pamatlīdzekļi 5471 

    

 

 Samazinājums: 

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites 

Nosaukums Uzskaites vētība Nolietojums Atlikusī vētība 

Kopā 1231 5524 5524 0 

Kopā 1232 464 379 85 

Kopā 1233 4642 0 4642 

Kopā 1238 11732 11732 0 

Kopā 1239 577 31 546 

Kopā 22939 17666 5273 

 

 Samazinājums: 

Pamatlīdzekļu  vērtības izslēgšana uz krājumiem: 

No konta 

Sākotnējā 

vērtība 

Izslēgtais 

nolietojums 

Atlikusī vērtība uz 

krājumiem 

1231 12686 12686 
0 

1232 32743 27795 
4948 

1239 43336 3572 39764 

1238 8595 8221 374 

Kopā: 97360 52274 45086 

 

Veicot inventarizāciju veikta uzskaitē esošo pamatlīdzekļu lietošanas mērķu izvērtēšana un 

uzskaite atbilstoši konta uzskaites būtībai. Pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem veikta 

pamatlīdzekļu iekšējā kustība : 

 

Konts Kustība 

Uzskaites 

vērtība Nolietojums 

1231 Transportlīdzekļi 1200 0 

  no 12412 1200 0 



 32 

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi 3681 1431 

      t.sk. Kustība                                   no 1218 1431 1431 

  no 12418 2250 0 

 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 800207 EUR, 

t.sk. pārskata periodā 99170 EUR. 

 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu Nr. „Par 2014.gada 

inventarizācijas veikšanu pašvaldībā” veikta pamatlīdzekļu inventarizācija pēc stāvokļa uz 

31.12.2014. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem, un 

grāmatu uzskaiti programmā “Alise”. Inventarizācijas rezultātā konstatēts, ka ir nesakritība 

un  nepieciešamie ieraksti veikti grāmatvedības uzskaites reģistros.   

 

Konts  Palielinājums, EUR Samazinājums, EUR 

1233 Straupes bibliotēka  -557 

1233 Raiskuma bibliotēka +768  

1233 Stalbes bibliotēka + 57  

 

Atbilstoši LR Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 317 „Nacionālā bibliotēku 

krājuma noteikumi”, kuri nosaka, ka kārtējā bibliotēku fonda inventarizācija jāveic ne retāk 

kā desmit gados: 

 
Bibliotēkas fonda atrašanās vieta Pēdējo reizi veikta 

inventarizācija 

Nākošā 

inventarizācija 

notiks 

Pārgaujas novada Raiskuma bibliotēka 2008.gada augustā 2018.gadā 

Pārgaujas  novada Stalbes bibliotēka 2008.gada augustā 2018.gadā 

Pārgaujas  novada Straupes bibliotēka 2008.gada augustā 2018.gadā 

 

Piezīme 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība EUR 17121 

 

Kontu grupas 1240 „Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība” 

kopsumma salīdzinājumā ar 2014.pārskata gadu palielinājusies 11957 EUR. 

 

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. 17121 5164 

 

11957 

 

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 31.12.2014.: 

 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma 

palielinājums sniedz informāciju par pārskata gadā veiktajiem darbiem, bet 

samazinājums par pabeigtajiem darbiem: 

 
Nosaukums Atlikums uz 

01.01.2014. 

Palielinājums 

2014.gadā 

Samazinājums 

2014.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2014. 

Pamatlīdzekļu kapitālais remonts  1200 1200 0 

Raiskuma pamatskolas ēkas renovācija  4204 0 4204 

Straupes pamatskolas ēkas renovācija  217527 217527 0 
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Straupes centra labiekārtošana  56202 56202 0 

Stalbes vidusskolas ēkas renovācija 5164 441463 446627 0 

Straupes siltumtrases rekonstrukcija  665 0 665 

Plāča ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija 

 545 0 545 

Ungurmuižas ūdensapgāde  2250 2250 0 

Straupes sporta zāles rekonstrukcija  4646 0 4646 

Raiskuma internātskolas ēkas fasādes 

renovācija 

 883 0 883 

Stalbes siltumtrases rekonstrukcija  823 0 823 

Raiskuma internātskolas baseina 

rekonstrukcija 

 5355  5355 

Kustība kopā 5164 735763 723806 17121 

 

Piezīme 1.2.6.Bioloģiskie un pazemes aktīvi 110572 EUR 

 

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 

2014.pārskata gadu palielinājusies par  17309 EUR:  

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. 110572 93264 17309 

1263 Mežaudzes  107637 90328 17309 

1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi  2935 2935 0 

 

Konts 1263 – Mežaudzes 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu Nr. „Par 2014.gada 

inventarizācijas veikšanu pašvaldībā” veikta pamatlīdzekļu inventarizācija pēc stāvokļa uz 

31.12.2014. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem, un Valsts 

meža dienesta uzskaites sistēmas „Ozols” datiem. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar 

grāmatvedības uzskaites datiem un veikti ieraksti grāmatvedības uzskaites reģistros.     

 Palielinājums: 

 

Konts Nosaukums Summa 

1263 Dzelmes, kadastra nr. 42740110227, pl 4.00 ha 7048 

1263 Līņi, kadastra nr. 42800050131, pl 2.20 ha 528 

1263 Laimītes, kadastra nr. 42800050011, pl 0.1 ha 26 

1263 Žagari mežaudze, kadastra nr. 42820010006, pl 20.00 ha 6616 

1263 Žagari 1 mežaudze, kadastra nr. 42800060018, pl 7.00 ha 3091 

  Kopā 1263 33.3 ha, 17309 EUR 

 

  Kopējā uzskaitē esošās  mežaudzes  119.11 ha kopplatībā, no kuriem: 

Pašvaldībai īpašumā esošās mežaudzes 92.01 ha 

Pašvaldībai piekritīgās mežaudzes 27.10 ha 

 

Konts 1269 – pārējie bioloģiskie aktīvi 

Būtisku izmaiņu nav. 

  Kopējā uzskaitē esošās  pārējie bioloģiskie aktīvi 12.2  ha kopplatībā, no kuriem: 

Pašvaldībai īpašumā esošie 12.2 ha 
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Piezīme 1.2.8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 251 EUR 

 

Avansa maksājumos uzrādīta samaksātā avansa summa par pārējiem pamatlīdzekļiem 251 

EUR  apmērā.  

 

 

Piezīme 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 210304 EUR 

 

 

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

Pašvaldībai pamatojoties uz veiktajiem ieguldījumiem un Uzņēmuma reģistra datiem pieder 

SIA „Ungurmuiža”. 2014.pašvaldība ir veikusi pamatkapitāla palielināšanu 

SIA”Ungurmuiža” par 34000 EUR. Pamatojoties uz pašu kapitālu rezultātu ieguldījumi atzīti 

2014.gada izdevumos. Nākamo 3 gadu periodā plānots piešķirt finansējumu attīstībai 30000 

EUR. Finansējums tiks piešķirts kā pamatkapitāla palielinājums.  

      Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā uzskaitīts Pārgaujas novada pašvaldības 

ieguldījums SIA „ZAAO” pamatkapitālā 140361 EUR apmērā, kas atbilst 98646 SIA 

„ZAAO” pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību  EUR un 7.34 % no kopējā 

SIA „ZAAO” pamatkapitāla. 

   Akciju sabiedrības „CATA” vārda akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1.42 EUR par 

kopējo summu 69943 EUR. Kopējais AS „CATA” akciju skaits uz 2014.gada 31.decembri ir 

49959, pašvaldībai piederošo akciju apjoms procentos no kopējā akciju skaita ir 5.00 %. 

    

Piezīme 2. Apgrozāmie līdzekļi  940516 EUR 

 

 Apgrozāmo līdzekļu kopsumma salīdzinot ar 2013.gadu ir  palielinājusies par 127296 

EUR. Palielinājums saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma palielinājumu salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu. 

 

Piezīme 2.1. Krājumi 74583 EUR 

 

Krājumu kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu samazinājusies par 11159 

EUR. 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2  

2100  Krājumi 2.1.  74583 85742 -11159 

2110 Izejvielas un materiāli  72705 83069 -10364 

2111 Materiāli mācībām  763 663 100 

2112 Pārtikas produkti  1429 872 557 

2113 Medikamenti  365 300 65 

2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi  8621 4947 3674 

2115 Kurināmais, degviela  58830 74204 -15374 

2116 Mašīnas reserves daļas  105 115 -10 

2119 Pārējie materiāli  2592 1966 626 

2130 Krājumi atsavināšanai  157 84 73 

2180 Avansa maksājumi par krājumiem  720 175 545 

2160 Inventārs  1001 2415 -1414 

2161 Ātri nolietojamais  inventārs  1001 2055 -1054 

2162 Veļa un gultas piederumi   360 -360 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1300 Ilgtermiņa Finanšu  ieguldījumu 1.3. 210304 210304 0 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 13.5. 210304 210304 0 
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Krājumu sastāva uz pārskata perioda beigām lielāko atlikumu  izejvielām un 

materiāliem veido pašvaldības iegādātais kurināmais (malka un šķelda), lai nodrošinātu 

apkuri ziemas sezonā. 

 Krājumi atsavināšanai konts 2130  

Krājumu sastāvā uz 31.12.2014  uzskaitīti: 

 Traktors MTZ 80/82 “Belarus” ar uzskaites vērtību 0 EUR; 

 Automašīna Opel VECTRA ar uzskaites vērtību 0 EUR; 

 Dzīvoklis  “Daibe -3” Nr.4 ar uzskaites vērtību  157 EUR. 

Par visiem ieprikšminētiem pamatlīdzekļiem pieņemts domes lēmums par 

atsavināšanu nododot izsolē. 

 Pamatojoties uz Nr. „Par 2014. gada slēguma  inventarizācijas veikšanu” veikta 

krājumu inventarizācija pēc stāvokļa uz 31.12.2014. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar 

grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika konstatētas. 

 Avansa maksājums par krājumiem 720 EUR 

Avansa maksājumos uzrādīts avansa maksājums par prezentācijas meteriāliem 720 EUR 

apmērā. 

2.3 Debitori  118864EUR 
 

Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu palielinājusies par 10874 EUR. 

 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

2300 5. Debitori 2.3.  118864 107990 10874 

 

 

Debitoru uzskaite Bruto vērtībā: 

Konts 05 Debitori 2013 2014 IZMAIŅAS 

2312 Prasības par pamatbudžeta norēķiniem 1382  -1382 

2314 Prasības par pārējo budžetu norēķiniem 733 1058 325 

  Kopā grupai 05 2115 1058 -1057 

  051 230 Pircēju parādi    

2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi  28 28 

23191 Norēķini par ūdeni 17417 17394 -23 

23192 Norēķini par kanalizāciju 10994 9994 -1000 

23193 Norēķini par atkritumiem 1295 660 -635 

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu 39 97 58 

23195 Norēķini par apkuri 27002 27618 616 

23196 Norēķini par īri 5893 7245 1352 

23197 Norēķini par nomu 602 405 -197 

23198 Norēķini pārējie 26 2203 2177 

231981 Projektu līdzfinansējums 850 400 -450 

23199 Zemes noma 2487 1618 -869 

231998 Ceļu tīrīšana 915 706 -209 

231999 Norēķini (atmaksas) 313  -313 
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  Kopā grupai 051 67833 68368 507 

  052 234 Nodokļu prasības    

23411 NIN  ZEME par tekošo gadu 21160 20922 -238 

23412 NIN  ZEME par iepriekšējiem periodiem 19418 16824 -2594 

23413 NIN ĒKAS par pašreizējo gadu 6251 3961 -2290 

23414 NIN ĒKAS par iepriekšējiem periodiem 13263 11912 -1351 

 Kopā NIN 60092 53619 -6473 

2342 Prasības par IIN no VK 9283 17061 7778 

  Kopā grupai 052 69375 70680 1305 

  053 237 Pārmaksātie nodokļi    

2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2134 113 -2021 

2372 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  99 99 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis  3429 3429 

  Kopā grupai 053 2134 3641 1507 

  055 239 Pārējās prasības    

2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 11383 11383  

23991 Prasības par PFIF 10763 14689 3926 

  Kopā grupai 055 22146 26072 3926 

 

Pirms gada pārskata sagatavošanas, debitoru parādi pēc stāvokļa uz 2014.gada 

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

aktus, pamatojoties uz tiem tiek sastādīti inventarizācijas saraksti.  

 Saskaņā ar pašvaldībā noteikto grāmatvedības politiku, prasības gada pārskata 

bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības 

datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.  

 

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 1 458 2 368 3 278 32 468 11 383 50 955 

2310u 

Prasības pret 

pircējiem un 

pasūtītājiem 

1 458 2 368 3 278 32 468 0 39 572 

23191 Norēķini par ūdeni 422 629 875 8 762   10 687 

2392 
Norēķini par 

kanalizāciju 
180 291 433 5 482   6 386 

23193 
Norēķini par 

atkritumiem 
4 5 6 478   493 

23194 
Norēķini par skaitītāju 

abonēšanu 
2 4 6 30   42 

23195 Norēķini par apkuri 596 1 033 1 511 13 137   16 277 

23196 Norēķini par īri 189 323 445 3 405   4 362 

23197 Norēķini par nomu 15 29 2     47 
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23199 
Norēķini par zemes 

nomu 
50 55   609   714 

231998 
Norēķini par ceļu 

tīrīšanu 
      565   565 

2390u Pārējās prasības  0 0 0 0 11 383 11 383 

2399 Pārējās  prasības 0 0 0 0 11 383 11 383 

 
Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu atlikumu sadalījumu atbilstoši termiņiem uz 31.12.2014 

Kods 
Nodokļa nosaukums/ termiņš 

<=1 1 - 2 3-5 >5 Kopā 

NI.ZEM 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 
20 923 9 703 4 805 2 316 37 747 

T
er

it
o

ri
ja

 

Straupes pagasts 7 047 2 847 1 161 788 11 843 

Stalbes pagasts 7 608 4 326 2 104 1 364 15 402 

Raiskuma pagasts 6 268 2 530 1 540 164 10 502 

NI.EKA 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un 

būvēm 

3 961 5 230 5 975 706 15 872 

T
er

it
o

ri
ja

 

Straupes pagasts 1 869 3 331 4 446 706 10 352 

Stalbes pagasts 488 912 418   1 818 

Raiskuma pagasts 1 604 987 1 111   3 702 

  Kopā: 24 884 14 933 10 780 3 022 53 619 

 

       

Piešķirtie atvieglojumi NIN nodoklim par zemi un ēkām pārskata gadā: 

  

Atvieglojuma veids Summa (EUR) 

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 

1847 

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 133 

Daudzbērnu ģimenēm 
746 

Kopā: 2726 

 

2014.gadā iesniegtas 48  prasības tiesu izpildītājiem par  NIN piespiedu piedziņu. 

 
Piezīme  2.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 9321 EUR 

 

Nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem kopsumma salīdzinājumā 

ar 2013.pārskata gadu palielinājusies par 1595 EUR.  

 

 

 

 



 38 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4.  9321 7726 1595 

 

Pārējo nākamo periodu izdevumu sastāvā iekļauti izdevumi: 

 6592 EUR – preses izdevumu abonēšana 2015.gadam; 

 2729 EUR – avansa maksājumi par pakalpojumiem un precēm. 

 

2.6.       Naudas līdzekļi  737748 EUR 

 

Naudas līdzekļu atlikumu  kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu 

palielinājusies par 125987 EUR.  

 

Piezīme Nr. 3.  Pašu kapitāls  8425092 EUR 

 

Pašu kapitāla kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu samazinājusies par -450595 

EUR.  

 

Piezīme 3.5.  Budžeta izpildes rezultāti  
 

 

 
Piezīme Nr. 5.  Kreditori 1070412 EUR 

 

Kreditoru kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu palielinājusies par 448638 

EUR.  

 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5000  Kreditori   5. 1070412 621774 448638 

 

 

 

 

Piezīme Nr. 5.1. Ilgtermiņa saistības 778633 EUR 

 

Kontu grupas 5100 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2013.pārskata 

gadu palielinājusies par 459144 EUR.  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

  PASĪVS       Izmaiņas 

3000 Pašu kapitāls 3. 8425092 8875687 -450595 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8425092 8875687 -450595 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts 
3.5.1. 8875687 7991961 

883726 

3520 
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
3.5.2. -450595 883726 

-1334321 
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Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5100  Ilgtermiņa saistības 5.1. 778633 319489 459144 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 778633 319489 459144 

 

Piezīme Nr. 5.1.1.Konts 5110 – ilgtermiņa aizņēmumi 778633 EUR 

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 2.28 %. 
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  49801 EUR (LVL 35000) 

ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2016. gada 20. oktobrim, ar likmi 5.86% gadā. Kredīta 

atlikums uz 31.12.2014 7952 EUR. 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 62690 EUR(LVL 

44059) ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2017.gada 20.jūnijam, ar likmi 6.15% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2014 16475 EUR. 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 51223 EUR (LVL 36000) ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2014. gada 20. 

aprīlim.  2014.gadā veikta pilnīga kredīta apmaksa. 

 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 ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2024. gada 10.decembrim, 

Kredīta atlikums uz 31.12.2014  113477 EUR. 

 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 144715 EUR (LVL 101706) ar  

pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2027.gada 20. augustam ar mainīgo kredītlikmi 0.896% 

gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2014  129476 EUR. 

 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 282036 EUR (LVL 198216)  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2028.gada 

20.jūniju, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0.55% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2014  

66842 EUR. 

 2014.gada 20. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus ūdeņa drenāžas 

izbūve” Nr.A2/1/14/565 tračes Nr.P-381/2014 par aizņēmumu 160000 EUR ar pilnīgu tā 

atmaksas termiņu līdz 2029.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0.195% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2014  160000 EUR. 

 2014.gada 10.aprīlī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.A2/1/14/230 tračes 

Nr.P-130/2014 par aizņēmumu 418433 EUR   ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2029.gada 
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20.martam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,374% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2014  

329411 EUR. 

 

Konts Kredītsaistību  ilgtermiņa daļas atlikums uz  31.12.2014 

5112 VK EIB kredīts Straupes sporta zālei 96020 

5112  VK kredīts Rozulas kluba remontam 3803 

5112  VK kredīts Rozulas Ūdenssaimniecība 127504 

5112  VK kredīts Stalbes katlumājas rekonstrukcijai 9873 

5112  VK kredīts Plāča ciema ūdenssaimniecībai 57582 

5112 VK kredīts Stalbes skolas energoefektivitātei 329411 

5112 VK kredīts Straupes pamatskolas fasādes renovācijai 154440 

  Kopā 778633 

 

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 

pārgrāmatotas 2015.gadā atmaksājamās saistības kopsummā. 

 

Piezīme Nr. 5.2.-5.9.  Īstermiņa saistības 291779 EUR 

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

2013.pārskata gadu samazinājušās par 10506 EUR.  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

  PASĪVS        

A B C 1 2 3 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 291779 302285 -10506 

5200 Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 45000 54536 -14536 

5300 
Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
5.3. 6492 9025 

-2533 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 68227 75609 -7382 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
5.6. 0 30 

-30 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 10964 1651 

9313 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 624 908 -284 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 42758 60141 -17383 

 

Piezīme Nr. 5.2. Konts 5200 – īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īst. daļa 

45000 EUR 
 

 No Pārgaujas novada pašvaldības uzskaitītajiem ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata 

gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu pārgrāmatotas 2015.gadā atmaksājamās 

summas. 
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Piezīme Nr. 5.3.Konts 5300 –Īstermiņa saistības pret pieg.m un darbuzņēmējiem 6492 EUR 

 

Kontā uzrādītas saistības ar citām pašvaldībām par  pašvaldību par savstarpējiem 

norēķiniem par 2014.gada periodu. 

 
Piezīme Nr. 5.4.Konts 5420 – Īstermiņa uzkrātās saistības 156849 EUR  

 

 

Pārskata perioda beigās: 

 145231 EUR – 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; 

 1024 EUR – uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem un 

saistības par aizņēmumu apkalpošanu Valsts Kasei; 

 10594 EUR – uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

par izdevumiem, kuri attiecas uz pārskata periodu.  

 

 

Piezīme Nr. 5.7. Konts 5700 - nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 11100EUR 

 

Pārskata perioda beigās: 

 9851 EUR – norēķini par pievienotās vērtības nodokli  

 136 EUR  - norēķini par soc.nod.maksājumiem 

 1113 EUR – norēķini par dabas resursu nodokli. 

Nodokļu un VSAOI atlikumi pēc stāvokļa uz 31.12.2014. salīdzināti ar Valsts ieņēmumu dienesta 

EDS nodokļu salīdzināšanas izziņām. 

 

Piezīme Nr. 5.8. Konts 5800 Pārējās īstermiņa saistības 624 EUR 
 

  Uzrādītas  saistības par saņemto, traktora MTZ-80/82 „Belarus”, izsoles drošības naudu no 3 

pretendentiem.  

Piezīme Nr. 5.9.Konts 5900 - nākamo periodu ieņēmumi 71714 EUR 

 
Piezīme Nr. 5.9.1. Konts 5910 - nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 3514 EUR 

 

N.p.k. Aizdevējs Mērķis Aizņēmuma 

īstermiņa 

daļa 

1. Valsts Kase Rozulas kluba remontdarbiem  4149 

2. Valsts Kase Stalbes katlumājas rekonstrukcija 6602 

3. Valsts Kase/ 

Eiropas Investīciju 

banka 

Sporta zāles celtniecībai pie Straupes 

pamatskola 

17457 

4. Valsts Kase Rozulas ūdenssaimniecības attīstība 1972 

5. Valsts Kase PLāča ūdenssaimniecības attīstība 9260 

6. Valsts Kase Straupes pamatskolas fasādes 

renovācijai 

5560 

  Kopā: 45000 
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Konts  Pārmaksas veids  Summa 

5911 Pārmaksa par ūdeni 74 

5911 Pārmaksa par kanalizāciju 24 

5911 Pārmaksa par atkritumiem 2 

5911 Pārmaksa par apkuri 74 

5911 Pārmaksa par zemes nomu 50 

5911 Pārmaksa par ceļu tīrīšanu 14 

5911 Pārmaksa par īri 10 

  Kopā  248 

 

5919 NIN PĀRMAKSA Stalbes pagasts 175 

5919 NIN PĀRMAKSA Straupes pagasts 210 

5919 NIN PĀRMAKSA Raiskuma pagasts 724 

5919 

Saņemtais avanss no LPS par projektu “Lietpratīga 

pārvaldība pašvaldībās” 2157 

 Kopā 3266 

 
Piezīme Nr. 5.9.2. Konts 5930 – avansā saņemtie transferti 68200 EUR 

 
 

Konts  Summa  

5931 Valsts Reģionālās attīstības aģentūra 9600 

5931 Valsts izglītības attīstības aģentūra 16800 

5932 Lauku Atbalsta Dienests 7487 

5932 LR Izglītības un zinātnes ministrija 14343 

5932 LR Satiksmes ministrija 5970 

5932 LR VARAM  ministrija 14000 

   Kopā 68200 
 

 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu „Par 2014. gada slēguma  

inventarizācijas veikšanu”  veikta kreditoru inventarizācija pēc stāvokļa uz 31.12.2014, 

inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika 

konstatētas. 

 

Piezīme 9.1.1. Iespējamie aktīvi  
Izslēgtās zemes uz zembilanci 50264 EUR: 

Kadastra Nr. Platība Konts PL nosaukums 

Uzskaites 

vērtība  Piezimes 

42820070115 0.1739 1214 Laimītes 1225 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

22.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42820020054 0.798 1214 Silaines 1 4259 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

24.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42820040285 0.3857 1214 Jaunatnes 1 4391 

21.06.2012,Domes sēdes prot. Nr.6., 

6.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42820040309 1.21 1214 

Jaunatnes iela 1 

un 2 11880 

21.06.2012,Domes sēdes prot. Nr.6., 

6.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800070340 0.958 1214 Sauleskalni 7688 

24.05.2012,Domes sēdes prot. Nr.5., 

4.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090265 0.3666 1214 Putnukalni 1460 

24.05.2012,Domes sēdes prot. Nr.5., 

3.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090335 0.1783 1214 Birzītes 1117 26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 
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11.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090352 0.1429 1214 Birzītes 721 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

11.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090336 0.7505 1214 Vītoli 5179 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

19.§ ( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090337 1.078 1214 Saulgrieži 6672 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

14.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090340 0.1476 1214 Ielejas 882 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

13§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090353 0.3479 1214 Ielejas 2178 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

13.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090339 0.1141 1214 Gaismas 738 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

12.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

42800090354 0.3292 1214 Gaismas 1874 

26.04.2012,Domes sēdes prot. Nr.4., 

12.§( dzīv. mājas dzīvokļu īpašn.) 

  6.98     50264   
 

Piezīme  9.1.3. Saņemamās soda naudas, 15853 EUR  

 

 2013 2014 

Aprēķinātās soda naudas par kavētiem nekustamā īpašuma 

maksājumiem par zemi 

11944 9620 

Aprēķinātās soda naudas par kavētiem nekustamā īpašuma 

maksājumiem par ēkām 

6162 6233 

 

Piezīme Nr. 9.5. Zembilances pasīvi 10304 EUR   

 

  Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1486 304.4punktu iespējamās saistības par nākotnes 

maksājumiem par pakalpojumu līgumiem atzīst zembilancē tikai tādā apjomā, kāds būtu 

jāmaksā, ja līgums tiktu lauzts.  

 Kontā 9550 uzrādītās nākotnes nomas maksājumi 10304 EUR par Straupes pagasta 

publiskās bibliotēkas telpu nomu. 
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3.5.Pamatbudžeta izpilde 

 

2014.gadā saistošie noteikumi Nr.1 ”Pārgaujas novada pašvaldības budžets 

2014.gadam” apstiprināti 2014.gada 23.janvārī Pārgaujas novada domēs sēdē Nr.1., veikti 10 

grozījumi minētajos noteikumos. 

 

Ieņēmumi 

Pārgaujas novada pašvaldības ieņēmumi grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajai ieņēmumu klasifikācijai atbilstoši valdības 

funkcijām un ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

27.12.2005. noteikumiem Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”. 

Ieņēmumi tiek atzīti gan pēc naudas saņemšanas principa, gan pēc uzkrāšanas 

principa. 

Pēc naudas saņemšanas principa tiek atzīti sekojoši ieņēmumi: 

 ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa; 

 ieņēmumi no dabas resursu nodokļa; 

 ieņēmumi par naudas sodu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kavējumu; 

 ieņēmumi par naudas sodu par administratīvo pārkāpumu; 

 procentu ieņēmumi par noguldījumiem vai kontu atlikumiem kredītiestādēs; 

 valsts nodevas par civilstāvokļu aktu reģistrāciju. 

 

Pēc uzkrāšanas principa ieņēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 

saņemšanas un pēc šī principa tiek atzīti sekojoši ieņēmumi: 

 ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli; 

 ieņēmumi par pašvaldības nodevām; 

 ieņēmumi par telpu un zemes nomu; 

 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

 ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālajiem savstarpējiem 

norēķiniem. 

 

 

Izdevumi 

Iestādes izdevumi grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un 

ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.12.2005. 

noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām”. 

Izdevumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, 

neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst: 

 nākamo periodu izdevumos, subsīdijas un dotācijas izmaksājot avansā; 

 pamatdarbības izdevumos atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātiem komersanta, 

biedrības vai nodibinājuma iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem. 
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Pamatbudžeta izpilde 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2014 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 4100051 4697159 597108 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 4157153 4629466 472313 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 429436 353903 -393533 

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa) 3948340 4118726 170386 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 1849079 1942848 93769 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 20243 26975 6732 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 160639 171694 11055 

A1.5. Transferti 1918378 1977209 58831 

A1.5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 36898 24005 -12893 

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
1881480 1953204 71724 

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa) 3518904 3764823 245919 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 1754264 1910553 156289 

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

kompensācijas/ 
452590 505961 53371 

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

braucieni//Komandējumi un dienesta braucieni 
20508 25254 4746 

A2.4. Pakalpojumi 491800 514499 22699 

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

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde 
421755 411264 -10491 

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi//Nodokļu maksājumi 8796 7839 -957 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība//Subsīdijas un 

dotācijas 

132003 116842 -15161 

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 237188 272611 35423 

A2.9.1.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
6 6004 5998 

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.) -510504 -733228 -222724 

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

summa) 
4411  -4411 

B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 4411  -4411 

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

summa) 
514915 733228 218313 

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 13601 1152 -12449 

B2.2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 42969 84883 41914 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde,izveide 432732 613193 180461 

B2.5. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde 25612 34000 8388 

C. Naudas līdzekļu plūsma no finanšu darbības (C1. - C2.) 23965 447018 423053 

C1. 

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

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

summa) 

147300 578433 431133 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 147300 578433 431133 

C2. 
Izdevumi no finansēšanas darbības//Izdevumi no finanšu 

darbības  (C2.1. līdz C2.4. rindas summa) 
123335 131415 8080 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 119279 129733 10454 

C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 4055 1682 -2373 
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III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) -57103 67693 124796 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 539322 482220 -57102 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc 

asignējumu slēgšanas) 
482220 549913 67693 

C2.4.PROC 
Procentu izdevumi 1 682 

  Kopā: 1 682 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

Piezīme Nr.I.  

Pārskata gada naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2013.gadu ir palielinājušies par 

600569 EUR. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar  IIN  un NIN nodokļu ienākumu  izpildi  un 

pieaugumu par  93769 EUR,  transfertu maksājumu palielinājumu un  ieņēmumiem no 

saņemtā aizņēmuma 578433 EUR apmērā. 

 

Piezīme Nr.II.  

  Pārskata gada naudas plūsmas izdevumi ir palielinājušies par 470917 EUR. 

Palielinājums saistīts ar minimālās darba algas palielinājumu un pedagogu  darba algas 

likmes palielinājumu, kā arī pakalpojumu apmaksas   un  ilgtermiņa  ieguldījumu izveides 

darbības. 

Piezīme Nr.A.1.1.  
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums pret 2013. gadu ir  63906 EUR( 3.72 %). 

 Īpašuma nodokļa ieņēmumi ir par  par 24971 EUR (13.37%) lielāki nekā 2013.gada izpildē. 

Ieņēmumu palielinājums ir saistīts ar zemju kadastrālo vērtību palielinājumu. Lai nepieļautu būtisku 

nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu nodokļa maksātājiem pašvaldība 2014.gadā saglabāja 

nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļu 

maksātāju šis nodoklis pieaug vairākkārtīgi.  Kā arī personām, kuru īpašumā 2014.gadā bija 

dzīvojamo ēku palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25 m2, bija atvieglots nekustamā īpašuma nodokļa 

slogs un  ar nodokli šīs palīgēkas netika apliktas.  

Piezīme Nr.A.1.2.  

 Nenodokļu ieņēmumu pieaugums ir  par 6708 EUR. Ieņēmumu palielinājums saistīts 

ar soda naudu ieņēmumiem par vispārējiem nodokļu  maksāšanas pārkāpumiem, kā arī par 

krājumu pārdošanu. 

Piezīme Nr.A.1.5.  

 Transfertu ieņēmumu palielinājums saistīts ar valsts mērķdotācijas palielinājumu 

izglītībai, kā arī pašvaldības budžetā saņemtās mērķdotācijas no pašvaldības izlīdzināšanas 

fonda palielinājumu par 40083 EUR salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. 

Piezīme Nr.A.2. 

 Izdevumi no pamatdarbības   ir pieauguši par 245919 EUR ( 6.77 %).  

Piezīme Nr.A.2.1. un Piezīme Nr.A.2.2.  

 Izdevumi   par atalgojumu un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 

maksājumu izdevumi pieauguši sakarā ar minimālās darba algas likmes un pedagogu algas 

likmes  palielinājumu, kā arī 2014.gadā apstiprinātas attīstības nodaļas izveide un pieņemti 

darbā 2  darbinieki saistībā ar nodaļas darbu. 

Piezīme Nr.A.4. 

 Pakalpojumu apmaksa palielinājusies par 22699 EUR   saistībā ar pakalpojumu cenu 

par elektroenerģijas piegādi  palielinājumu, kā arī ar veikto remontdarbu apjoma 

palielinājumu. 

Piezīme Nr.A.5.  

 Materiālu izmaksu samazinājums galvenokārt saistīts ar  enerģētisko izejmateriālu – 

kurināmā apjoma iegādes izmaksu samazinājumu. 

Piezīme Nr.A.2.7.  

 Sociālo pabalstu samazinājums saistīts ar  bezdarbnieku stipendiātu programmmas 

finansējuma samazinājumu un GMI pabalsta izmaksas apmēru.  
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Piezīme Nr.B2. 

 Izdevumi no ieguldījumu darbības  pieauguši par 218313 EUR. 2014.gadā veikti 

ieguldījumi pamatkapitālā par 718085 EUR apmērā, saņemts ES projektu līdzfinansējuma 

atmaksa 140591 EUR apmērā. Kapitālo izdevumu segšanai un projektu realizācijai saņemts 

aizdevums 578433 EUR apmērā, veikta kredīta atmaksa 129733 EUR.  

Piezīme Nr.B2.5. 

Veikts ieguldījums SIA”Ungurmuiža” 34000 EUR apmērā. 

 
Izpilde pēc uzkrāšanas: 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts  2013 2014 Izmaiņas 

A1. 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) 5509118 4247234 -1261884 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 1846441 1944557 98116 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 12662 26430 13768 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 151110 151357 247 

A1.5. Transferti 1863699 2053334 189635 

A1.5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 37550 22765 -14785 

A1.5.4. 
transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
1826149 2030569 204420 

A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 1635206 71556 -1563650 

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa) 4257370 4488994 231624 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 1760849 1921785 160936 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas//Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

452567 506346 53779 

A2.3. 

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba 

braucieni//Komandējumi un dienesta braucieni 
18825 26317 7492 

A2.4. Pakalpojumi 496153 495001 -1152 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču  un grāmatu iegāde 
413146 456016 -42870 

A2.6. 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi//Nodokļu maksājumi 2911 3687 776 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 
Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība//Subsīdijas un 

dotācijas 

133104 113253 -19851 

A2.9. Transferti 220557 269881 49324 

A2.9.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 220557 263877 43320 

A.2.9.4 Transferti starp valsts struktūrām  6004 6004 

A2.10. 
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas//Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 
661927 668281 6354 

A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 97332 28427 -68905 

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 1251747 -241760 -1493507 

B2. Finanšu izdevumi (-) -54453 -35940 18513 

B3. 

Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no nefinanšu aktīvu realizācijas 

//Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas  
2988 695 -2293 

B. Cits pārsniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.) -51465 -35245 16220 

D. 
Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.+C3.) 1200282 -277005 -1477287 

    

 Paskaidrojumi par:  

 - rindā "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:  

A1.8.INV Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 20 928 

A1.8.UZKR Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 4 656 

A1.8.SAK 

Nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējā 

atzīšana 
45 546 

A1.8.BEZA 

Ieņēmumi no bez atlīdzības  saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/ pasīviem, 

izņemot transfertos norādīto 
426 
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  Kopā 71 556 

 - rindā "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:  

A2.11.INV Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi 558 

A2.11.NOR Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas 2 727 

A2.11.IZSL 

Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu) 

vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites 
18087 

A2.11.KRAJ Izdevumi no krājumu vērtības samazinājuma norakstīšanas 7 055 

  Kopā 28427 

   

 - rindā "B2. Finanšu izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:  

B2.PARV 

Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu  un vērtspapīru pārvērtēšanas un 

vērtības samazinājuma izmaiņām 
-34 000 

B2.SVA Izdevumi no valūtas kursu svārstību rezultāta -3 

B2.PROC Procentu izdevumi no finanšu darbības -1 937 

  Kopā -35 940 

 

Speciālā budžeta izpilde 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2014 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 235935 422125 186190 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 280973 367465 86492 

A. 
Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - 

A2.) 
66094 230314 

164220 

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

summa) 
235935 422125 

186190 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 112174 262023 149849 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 43 82 39 

A1.5. Transferti 123719 160020 36301 

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

summa) 
169841 191811 

21970 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 8570 6605 -1965 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  

pabalsti un kompensācijas//Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas,  sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

2541 1908 

-633 

A2.4. Pakalpojumi 141957 172582 30625 

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

inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču iegāde 
16773 10716 

6057 

B. 
Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. 

- B2.) 
-111132 -175654 

-64522 

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

rindas summa) 
111132 175654 

64522 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 111132 175654 64522 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) -45038 54660 99698 

NL1. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

sākumā 
162155 117117 

-45038 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 
117117 171777 

54660 

 

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 



 49 

 Pārskata gādā speciālā budžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 186190 EUR. Ieņēmumu 

palielinājums saistīts ar Dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājumu, kā arī ar Mērķdotācijas 

autoceļiem pieaugumu. 

 

Piezīme Nr.A1.1. 

 Pārskata gada DRN ieņēmumi ir palielinājušies par 149849 EUR, kas saistīti ar izmaiņā 

likumdošanā, kas saistītas ar atkritumu noglabāšanu un šķirošanu. 

 

Piezīme Nr.A1.5. 

 Pārskata gadā palielinājusies valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par 36301 EUR. 

 

Piezīme Nr. II 

 Pārskata gadā izdevumi palielinājušies  par 21970 EUR. 2014.gadā  veikti intensīvi darbi pie 

pašvaldībai piederošo autoceļu seguma atjaunošanas, kā arī veikti ieguldījumi labiekārtošanas darbos. 

 

 

 

Faktiskā izpilde 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2014 Izmaiņas 

A1. 

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas 

summa) 
235935 416155 

180220 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 112174 262023 149849 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 43 82 39 

A1.5. Transferti 123719 154050 30331 

A1.5.4. 

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
123719 154050 

30331 

A2. 

Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas 

summa) 
555751 595474 

39723 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 8570 6588 1982 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas//Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

2541 1907 

-634 

A2.4. Pakalpojumi 135174 172314 37140 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

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

iegāde 

13970 11023 

2947 

A2.10. 

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas//Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 
395496 403642 

8146 

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) -319816 -179319 140497 

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Naudas plūsma 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2014 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 22766 13119 -9647 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 20075 9486 -10589 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 5576 4424 -1152 

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

summa) 
22766 13119 

-9647 

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

summa) 
17190 8695 

-8495 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 731  -731 
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A2.4. Pakalpojumi 1245 5291 -4046 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

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

grāmatu iegāde 

4414 3404 

-1010 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība//Subsīdijas un dotācijas 

10800  

-10800 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 2886 791 -2095 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 2691 3633 942 

NL1. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

sākumā 
9734 12425 

2691 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 
12425 16058 

3633 

 

 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

Piezīme Nr. I  

 

Pārgaujas novada pašvaldība :  

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām 3000 EUR apmērā 

un fiziskām personām 5197 EUR apmērā un 4 EUR bankas % ieņēmumi. 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

 SIA „Ezersēta” (reģ. Nr. 44103027616)  1500 EUR, Raiskuma pensionāru kultūras 

aktivitāšu atbalstam; 

 SIA “Unguri”( reģ.Nr.49503002863) 1500 EUR, Ungurmuižas pasākumu 

“Šubertiāde” atbalstam 

 Fizisku personu apvienība -Stichting Hulp Letland Ranonkelweg  4700 EUR Straupes 

pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 Fiziska persona  497 EUR,  maznodrošināto ģimeņu atbalstam. 

 

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi. 

Raiskuma speciālā internātpamatskolai : 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām 4315 EUR apmērā 

un fiziskām personām 598 EUR apmērā un 5 EUR bankas procentu ieņemumi.. 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

 SIA „Partneri  un pakalpojumi” (reģ.Nr. 40103368767)1050 EUR 

 SIA „Partneri M.G”( reģ.Nr. 40103193226) 1050 EUR 

 SIA „Zinību cietoksnis” ( reģ.Nr. 40103712305) 1150 EUR 

 Hamiltonas Kristus ev.lut. draudze ( reģ.Nr.10064513008) 1065 EUR 

  Fiziska persona   98 EUR 

 Fiziska persona 500 EUR 

Ziedojumu mērķis norādīts mācību līdzekļu  un  aprīkojuma iegādei. 

   

Pēc uzkrāšanas principa: 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2013 2014 Izmaiņas 

A1. 

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas 

summa) 
33625 14972 

-18653 

A1.5. Transferti 1185  -1185 

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 32439 14972 -17467 
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A2. 

Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas 

summa) 
30366 9243 

-21123 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 731  -731 

A2.4. Pakalpojumi 1246 5291 4045 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

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

grāmatu iegāde 

14943 3829 

11114 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība//Subsīdijas un dotācijas 

13396  

-13396 

A2.10. 

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas//Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 
48 123 

75 

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 3260 5729 2469 
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3.8. Plānotais budžets 2015.gadā 

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2015. gadam     

          

Klasif.    

kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1   

   I  Kopā ieņēmumi   1 3621967   

   Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi  2 1666935   

    Nodokļu ieņēmumi   3 1955032   

  Tiešie nodokļi  4 1955032   

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa   5 1761846   

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 6 17061   

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 7 1744785   

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis  8 193186   

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi   9 162681   

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 10 152681   

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 10000   

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām   12 30505   

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 13 27505   

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 14 3000   

   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   

    Transfarentu ieņēmumi   37 1537195   

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferenti 38 1517195   

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 300595   

18.6.2.5 Mērķdot. Raiskuma sanatorijas internātskola 42 744784   

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 43     
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bibliotēkām 

18.6.4.0. 

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. 

Izd no PFIF 44 349174   

  par iepriekšējo gadu 45 14689   

  piemaksa 95% neizpildei 46 95753   

18.6.9.0. Pārējie valsts transferti pašvaldībām (LAD) 47     

  Mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem 48 2500   

  Stipendiātu programma 49     

18.1.1.1. EIROPAS FONDU finansējums 50     

  t.sk.finansējums  COMENIUS 51     

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferenti  52 20000   

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašv. 53 20000   

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 54 20000   

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi   55 123200   

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 113700   

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 62 3000   

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 2015. gadam    

      

Klasif.      

kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.__   

  
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 1     

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 434424   

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 409059   

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde   4 286562   

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 11920   

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 110577   

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 10365   

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 79469   

03.200.008   Ugunsdrošība  12 23862   

03.300.009   Bāriņtiesa 13 33864   

03.400.077   Policija 14 21743   

04.000.000 Ekonomiskā darbība  15 28530   

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 16 5040   

04.510.055  Autotransports 17 23490   

05.200.000  Vides aizsardzība  18 56735   
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05.200.012  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 19 15102   

05.200.013  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 20 15736   

05.200.077  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 21 1950   

05.200.014  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 22 23947   

06.000.000 

Pašv. teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  23 703375   

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   24 61441   

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 25 15800 136000  

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 26 18000   

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 27 16945 25000  

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 28 10696   

06.200.000 Teritorijas attīstība 29 168484   

06.200.016   Teritoriālā plānošana 30 104973   

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 31 19990   

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 32 20900 7000  

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 33 22621 7700  

06.300.000 Ūdensapgāde  34 71876   

06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 35 12300   

06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 36 24924 20000  

06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 37 1900   

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 38 32752   

06.600.023 

Teritorijas un mājokļu apsaimn.- 

kom.saimn.vadība 39 85246   

06.601.000 Kapu saimniecība 40 60262   

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 41 24377   

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 42 4728   

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 43 31157   

06.603.000 Apkure  44 256066   

06.603.027   Apkure - Straupe 45 53370 70000  

06.603.028   Apkure- Stalbe 46 158476 28000  

06.603.029   Apkure - Raiskums 47 44220   

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 48 498876   

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi  49 134242   

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 50 56737   

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 51 20545   

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 52 4000   

08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 53 52960   

08.210.000   Bibliotēkas 54 50716   

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 55 22906   

08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 56 13919   

08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 57 13891   

08.220.000   Muzejs 58 30000   

08.231.000   Kultūra 59 190488   

08.231.038     Kultūra- Straupe 60 51457   

08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 61 89806   

08.231.040    Kultūra -Raiskums 62 49225   

08.228.067 Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. 63 34473   
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attiecības 

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 64 58957   

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 65 28635   

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 66 15160   

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 67 15162   

09.000.000 Izglītība 68 1881399   

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība  69 304726   

09.210.047      Pamatskola - Straupes 70 304726 21500  

09.210.000 Pamatskola - Raiskuma internātpamatskola 71 744784   

09.211.049 Vidusskola Stalbe 72 631889 458985  

09.600.075 

  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-

skoln.braukš biļ. 73 20000   

09.820.000 

  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. 

par izgl. 74 180000   

10.000.000 Sociālā  aizsardzība  75 278668   

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti 76     

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība 77 278668   

10.910.061 

Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -sociālais 

dienests 78 93168   

10.920.060 

Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 

pasākumi-pabalsti 79 127500   

10.930.065 

Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 

pasākumi-pansionāti 80 58000   

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  81 3961476   

  Kredīta atmaksa 82 45000   

  Izdevumi kopā 83 4006476   

      1753.6 

 

Specbudžeta ieņēmumu  plāns 2015. gadam    

  

      

Rādītāji Rinda 

Saistošie 

Nr.1 

 I  Kopā ieņēmumi   1 360068 

 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi  2 360068 

 III Nodokļu ieņēmumi   3 100000 

Tiešie nodokļi  4 200000 

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5 200000 

Dabas resursu nodoklis 6 200000 

Nenodokļu ieņēmumi 7 50 

% ieņēmumi par kontu atlikumiem 8 50 

Transferti 9 160018 

Mērķdotācija autoceļu fondam 10 160018 

   

Specbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam    

   

Rādītāji Rinda 

Saistošie 

Nr._    

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1   

 Vides aizsardzība  2 189352 
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 Vides aizsardzība  3 189352 

Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  4 160018 

Mājokļu un ēku uzturēšana  (647.03 EURO/km) 5 160018 

Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 6 55256 

Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 7 38797 

Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 8 65965 

Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  9 349370 

   

 
 

 

Paskaidrojums 2015.gada budžeta plānam 

 
   BUDŽETA IEŅĒMUMI 

      Pārgauajs novada pašvaldības 2015.gada kopbudžeta  ieņēmumi plānoti 3982035 EUR  

apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi  3621967 EUR  un 

pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 360068 EUR.  

        PAMATBUDŽETS    +3621967 EUR   

      Pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumi plānoti 3621967 EUR   apmērā. Pašvaldības 

budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 271693 EUR (+7.5 %) salīdzinot ar 2014.gada budžeta 

pamata plānu.  

 

      Nodokļu ieņēmumi 1955032 EUR  

2015.gadā Pāŗgauajas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 

plānoti 1955032 EUR, jeb 46.02 % no kopējiem ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi plānoti par  

144077 EUR  lielāki nekā 2014.gada budžeta plānā  .  

 

 Iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognoze ir plānota par  132944 EUR (+7.55 %)  lielāka  

nekā 2014.gada budžeta plānā. 

 Īpašuma nodokļa prognoze ir plānota par 11133 EUR (5.76%) lielāka nekā 2014.gada 

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

Personām, kuru īpašumā 2015.gadā ir dzīvojamo ēku palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25 m2, būs 

atvieglots nekustamā īpašuma nodokļa slogs un  ar nekustamā īpašuma nodokli NETIKS  apliktas 

dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2. Noteikts  palielinātās likmes 

pielietošana – 3% ēkām un būvēm, kas ir avārijas stāvoklī un apdraud vai degradē apkārtējo vidi. 

       Nenodokļu ieņēmumi 6540 EUR  

Nenodokļu ieņēmumu plāns salīdzinot ar 2014.gada budžeta plānu ir saglabājies iepriekšējā 

gada līmenī. 

  
   Transfertu ieņēmumi  1537195  EUR 

 

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

budžetiem) 2015.gadā plānoti par  131616 EUR  lielāki nekā 2014.gadā plānā. Valsts budžetu 

Transfertu plāns izglītībai plānots  8 budžeta mēnešiem.   

  

Valsts budžeta Transfertu ieņēmumi no Izglītības ministrijas  plānoti 1055079 EUR  

  Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1;2 un 3 klasei 8500 EUR  

   Mērķdotācija Raiskuma sanatorijas internātskolai 744784 EUR  

   Mērķdotācija pedagog darba algu samaksai 30595 EUR  
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   Mērķdotācija mācību grāmatām 1200 EUR  

    
Valsts budžeta Transferti no Finanšu ministrijas  PFIF  izlīdzināšanas fonda iemaksa 349174 

EUR  . 

 Pašvaldību budžeta transferti 20000 EUR 

 

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti par 5000 EUR mazāk. 

 

        Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  123200 EUR  

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2015.gadā plānoti 2014 gada līmenī Tiešie 

ieņēmumi par komunālās saimniecības pakalpojumiem plānoti  106700 EUR. Pārējos ieņēmumos 

paredzēti ieņēmumi no biļešu realizācijas 3000 EUR , zemes nomas 2500 EUR, pārējā noma 3000 

EUR  un pārējie dažādi ieņēmumi 4000 EUR  apmērā.  

 
SPECIĀLAIS BUDŽETS   EUR 360068 

 

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 2015.gadā  plānoti  EUR 360068 apmērā. Autoceļu 

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

200000 EUR.  

 
                  BUDŽETA IZDEVUMI 

      Paŗgauajs novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta  izdevumi plānoti  4355846 EUR  

apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 4006476 EUR  un 

pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 349370 EUR.  

PAMATBUDŽETS 

 

Budžeta izdevumi plānoti pēc  reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības 

galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.  

  

Paŗgauajs novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti  

4006476 EUR. Pamatbudžeta izdevumi  salīdzinot ar 2014.gada naudas plūsmas izpildi ir par 538259 

EUR  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 434424 EUR (10.97 % no kopējā 

budžeta)  apmērā, kas ir par  41727 EUR  lielāks salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi.. Šajos 

izdevumos ietilpst arī pašvaldības parāda procentu maksājumi EUR 7000. tā pat kā 

iepriekšējā gadā plānots piešķirt finansējumu pašvaldības rīkotajam projektu konkursam 4000  

EUR un līdzfinansējums biedrību un organizāciju  projektiem, kas realizējami  ar ES 

līdzfinansējumu. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti 79469 EUR (2% no 

kopējā budžeta izdevumiem) kas ir par 8493 EUR vairāk nekā 2014.gada budžeta izpildē.  

 

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 

28530 EUR (0.7% no kopējā budžeta). kas ir par 8468 EUR mazāk salīdzinot ar 

2014.gada izpildi.  
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Vides aizsardzībai 2015. gada budžetā pamatfunkcijām plānoti  56730 EUR( 1.43 % 

no kopējā budžeta izdevumiem) kas ir par 6085 EUR vairāk nekā 2014. gada 

izpildē.  

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 703375 

EUR (17.76 % no kopējā budžeta izdevumiem) kas ir par 145514 EUR  vairāk nekā 

2014.gada izpildē  . Izdevumu palielinājums saistīts ar 2015.gadā plānotajiem  projektiem 

saistībā teritorijas un infrastruktūras attīstību. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana sadalīta 6 funkcijās.  

Mājokļu un ēku uzturēšana 61441 EUR  

Teritorijas attīstība un labiekārtošana 168484 EUR  

Ūdensapgāde 71786 EUR  

Komunālās saimniecības vadība 85246  EUR  

Kapu saimniecība 60262  EUR  

Apkure 256066 EUR  

 

 

Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 498876 EUR (12.59 % no kopējā budžeta 

izdevumiem), par 96893 EUR  vairāk nekā 2014.gadā.  

Sporta infrastruktūra un sporta funkciju  deliģēšana 134242 EUR  
 

 Bibliotēkas 50716 EUR  

 Muzeji 30000 EUR  

 Kultūra 249445 EUR  
  

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 1881399 EUR ( 47.49 % no 

kopējiem budžeta izdevumiem). Valsts mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu 

periodam. Pašvaldība izglītības funkcijas nodrošināšanai no sava budžeta finansē  834820 

EUR. Izglītības iestādes ir pilnībā nodrošinātas ar finansējumu mācību procesa 

nodrošināšanai un realizēšanai. Sākot ar februāra mēnesi skolās būs nodrošinātas   

brīvpusdienas 5-6 gadniekiem un   no 1. līdz 6.klasei, sākot ar 1.septembri brīvpusdienas tiks 

nodrošinātas 5-6gadniekiem un no 1.-9.klasei. 

Raiskuma speciālās internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbības finansēšana     100 % 

tiek nodrošināta no valsts mērķdotācijas. 

Savstarpējos norēķinos par skolu pašvaldība plāno izlietot 180000 EUR , Ceļa izdevumu 

kompensācijas plānotas 20000 EUR  apmērā.  2015 gadā pašvaldība turpinās izmaksāt 

stipendijas skolēniem par sasniegumiem mācībās.   
 

   Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 278668 EUR (7.03 

% no kopējiem budžeta izdevumiem). 

Sociālā dienesta uzturēšanai plānots  93168EUR. Pabalstu izmaksai šajā gadā plānots 

127500 EUR . Līdzfinansējums par pansionātu, audžuģimeņu  un bērnu nama izmaksām 

58000 EUR.  
 

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

Pārgaujas novada pašvaldības pamatbudžetā ir iekļautas plānotās kredītsaistību atmaksa 

45000 EUR.  

 

 

 

 

SPECBUDŽETS   -349370 EUR 
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Specbudžeta ieņēmumus 360068 EUR  veido ieņēmumi no DR nodokļa 200000 EUR valsts 

transferts ceļu uzturēšanai 160018 EUR. 

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. 

 

 

Sastādot 2015.gada budžetu  un plānojot paveicamos darbus esam vadījušies pēc 

attīstības plānā izvirzītajiem mērķiem.  

2014.gadā veikti ieguldījumi pamatkapitālā par 732321 EUR apmērā, saņemts ES 

projektu līdzfinansējuma atmaksa 140591 EUR apmērā. Kapitālo izdevumu segšanai un 

projektu realizācijai saņemts aizdevums 578433 EUR apmērā, veikta kredīta atmaksa 128824 

EUR. 

2015.gada budžeta gada ietvaros pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus teritorijas  

sakārtošanas un ēku atjaunošanas  projektu realizācijai.   

 

Lielākie veicamie pasākumi, kas ietverti budžeta izmaksās: 

Straupes sporta zāles pārprojektēšana 20000 

Ielu apgaismojuma projektēšana 

Straupe, Stalbe,Raiskums 4500 

Raideru iegāde Raiskums, Stalbe 15000 

Trimmera iegāde Stalbe 1000 

Katla remonts( elektronika) 15000 

Unguru Kapu paplašināšanas projekts 50000 

Tualešu atj. Doktorāts 14000 

šķūnis Raiskumā 30000 

Stalbes vidusskolas stadiona 

atjaunošanas projekts 3500 

Straupes ūdensfiltra maiņa 3800 

Energoaudits 3000 

Rotaļu laukumu izveide Auciemā  6460 

Vārtu un žoga maiņa Auciema skolā 8141 

Signalizācijas uzstādīšana Stalbes 

vidusskolā 3500 

Stalbes siltumtīklu projektēšana 10000 

Apgaismojuma inventarizācijas  2662 

Koku apzāģēšana 8000 

Raiskuma pagasta mājas telpu 

remontdarbi  8000  

Straupes veco kapu kapličas 

atjaunošana 7000 

Straupes kapu kapličas 

piebraucamā ceļa atjaunošana 4000 

Ēkas daļas  iegāde 13000 

ūdensvadu projekti 20000 

  

   Kopā  250563 
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Realizējamie projekti, kur realizācijai iespējams tiek piesaistīti ES fondu un aizņēmumu 

līdzekļi: 

  

Fasādes atjaunošana ēkai  „Tautas 

nams” Plācī 90000 

Straupes ciema centra teritorijas 

labiekārtošana 60000 

Siltumtrases katlumāja- Straupes 

pamatskola  pārbūve 60000 

Elektrotīklu atjaunošana Straupes 

pamatskolā 25410 

Ceļa ČAUKAS- Ziemeļi  atjaunošana  270000 

Auciema pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes projekts 200000 

Stalbes vidusskolas sporta laukuma 

atjaunošana 458985 

Doktorāta telpu atjaunošana 23000 

Teritoriju apgaismošanas sakārtošana  

Straupe, Stalbe,Raiskums 530000 

Raideru iegāde Raiskums, Stalbe 15000 

Trimmera iegāde Stalbe 1000 

Katla remonts( elektronika) 15000 

Kopā     1748395 
 


