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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), 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. Teritorijā atrodas valsts kapitālsabiedrība – 

SIA “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 nozares: 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”. 

 

1.3. Sadarbība  

Pārgaujas novada pašvaldība īsteno sadarbību ar dažādiem partneriem gan novadā un Vidzemē, gan Latvijā un 

ārvalstīs. Sadarbība tiek īstenota dažādos veidos un līmeņos – sadarbības līgumi, kopīgi projekti, vienošanās, atbalsta 

formas, attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu īstenošana u.c. 

Līdz ar Attīstības plānošanas nodaļas izveidošanu (2014.gads), kopš 2015.gada lielāka uzmanība vērsta 

pašvaldības sadarbībai ar novada uzņēmējiem, kā ietvaros galvenais mērķis ir rast labākus risinājumus uzņēmējdarbības 

vides atbalstam un attīstībai Pārgaujas novadā. 2016.gadā organizētas nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās 

izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos, kā arī izdots jau otrais novada uzņēmējiem veltīts gada kalendārs (2015. 

gadā uzsākta galda kalendāru sērijas izdošana, kurā atspoguļoti novada uzņēmēji – 2015.gadā novada mājražotāji; 2016.gadā 

novada radošie uzņēmēji un amatnieki; 2017.gadā plānots tūrisma uzņēmēju kalendārs, konkrētāk atspoguļojot naktsmītnes 

un to piedāvājumu Pārgaujas novadā). Galda kalendārs veidots kā informatīva platforma, kurā ikviens intersents un tā 

lietotājs var uzzināt ko vairāk par novada uzņēmējiem – to darbības virzieniem, produkciju vai pakalpojumiem, 

kontaktinformāciju u.c. Šāda kalendāru sērija tiek izdota, lai popularizētu dažādus novada uzņēmējus un to darbības nozares. 

2016.gadā turpināta 2014.gadā uzsāktā sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) 

Vidzemes nodaļu – 2016.gadā ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji guvuši atbalstu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī 
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amatnieku un mājražotāju tirdziņos. Tāpat 2016. gadā sadarbībā ar LTRK Vidzemes nodaļu jau otro reizi organizēts divu 

dienu apmācību cikls novada uzņēmējiem, piedaloties profesionāliem lektoriem. Apmācības kopumā apmeklēja vairāk kā 25 

novada uzņēmēji. 2016.gadā tika piedāvāti divi lekciju kursi – “Menedžmenta ABC (ko darbinieki sagaida no vadītāja)”, 

lektors Armands Ābelītis un “Jaunu produktu vai darbības virzienu izstrādes darbnīca”, lektors Aigars Plotkāns. Šādas 

apmācības plānots piedāvāt novada uzņēmējiem arī turpmāk. Pašvaldība pilnībā finansē, kā arī sniedz organizatorisko 

atbalstu šādu apmācību norisei, kas novada uzņēmējiem tās ļauj apmeklēt bez maksas un tās notiek maksimāli pietuvināti 

uzņēmēja darba vai dzīves vietai.  

Pašvaldība jau 2015.gadā izskatījusi arī citus iespējamos modeļus turpmākai sadarbībai ar novada uzņēmējiem, 

kas saistīti ne tikai ar partnerību veidošanu Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā, tādēļ mērķtiecīgi strādāts uz pašvaldības 

aktīvāku dalību starptautisku projektu īstenošanā, kas tiešā veidā saistīti arī ar novada uzņēmēju iesaisti.  

Turpināts darbs pie 2015.gada beigās apstiprinātā un oktobrī uzsāktā starptautiskā projekta – “Hanzas vērtības 

ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), kas tiek īstenots Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta īstenošanā papildus projekta aktivitātēm noris arī sadarbība ar novada 

uzņēmējiem, kas galvenokārt saistīta ar jaunu tūrisma produktu vai pakalpojumu veidošanu. HANSA Projekta vadošais 

partneris ir Gotlandes reģions (Zviedrija); partneri – Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības (Igaunija), kā arī vairāki 

partneri no Latvijas: Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Kokneses novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras 

pilsētas pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions. Projekta ietvaros plānots turpināt iesākto 

Hanzas tūrisma attīstībā, papildus radīt jaunus tūrisma pakalpojumus, kā arī popularizēt Straupi kā būtisku Hanzas 

savienības partneri. Projekta laikā novadā tiek organizēti arī vairāki ar Hanzas vēsturi saistīti sabiedrību izglītojoši 

pasākumi. 

2016.gadā Pārgaujas novada pašvaldība kļuvusi arī par sadarbības partneri starptautiskā projektā “Small Markets 

at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). 2014.gadā sadarbībā ar Raunas 

novada pašvaldību Pārgaujas novads uzsāka ideju par starptautiska projekta realizāciju kopā ar potenciālajiem partneriem no 

Itālijas, Maltas un Polijas. Lai projekta ideju realizētu 2015.gadā Maltas pašvaldība uzsāka projekta pieteikuma gatavošanu, 

kuru iesniedza Eiropas Savienības finansējuma apguvei programmā “Eiropa pilsoņiem” 2016.gada martā, kas pēc 

izvērtēšanas tika apstiprināts. Projekta vadošais partneris – Mellieha pilsēta (Malta), projekta partneri no Latvijas, Itālijas, 

Rumānijas, Polijas un Vācijas. Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no projekta partnerpašvaldībām. Projekta īstenošana 

uzsākta 2016.gada otrajā pusē ar programmas “Eiropa pilsoņiem” līdzfinansējumu 2.2. aktivitātē “Pilsētu tīklošanās” 

(Network of Towns). Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018.gada vidum. Projekta galvenā mērķgrupa – praktizējoši 

uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; projekta mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēri uzņēmēju vidū dažādās jomās, 

dažādās valstīs. 2016.gada decembrī norisinājās projekta pirmā partneru delegātu tikšanās Maltā, kurā kopumā tika uzņemti 

astoņdesmit partneru delegāti, tostarp seši pārstāvji no Pārgaujas novada, no kuriem četri – novada uzņēmēji. 2017.gadā 

plānotas vairākas projekta partneru tikšanās – Latvijā, Rumānijā un Itālijā. Arī turpmāk pašvaldība projekta īstenošanā plāno 

nozīmīgi iesaistīt novada uzņēmējus, kā arī pārstāvjus, kas saistīti ar jaunatni.  

Tuvākajā nākotnē plānots attīstīt jaunas atbalsta formas novada uzņēmējiem, viena no tām – grantu konkurss gan 

jaunajiem, gan jau praktizējošiem uzņēmējiem. 2016.gadā rasts labākais risinājums, kuru pašvaldība varētu adaptēt šādas 

atbalsta formas ieviešanai sākot ar 2017.gadu, paredzot konkursā gan sagatavošanās pasākumus un apmācības biznesa idejas 

vai biznesa plāna izstrādei, gan iespēju apgūt finansējumu līdz 3 000.00 EUR vienas biznesa idejas atbalstam. Kopējais 

plānotais konkursa budžets 6 000.00 EUR, paredzot balvu fondu 1.vietai 3 000.00 EUR, 2.vietai 2 000.00 EUR, bet 3.vietai 

1 000.00 EUR. 

Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu 

organizēšanā, finansējot tos pilnībā vai daļēji, taču viens no būtiskiem atbalsta veidiem NVO ir ikgadējais Pašvaldības 

projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai vai neformāla iedzīvotāju grupa var apgūt pašvaldības finansējumu, lai 

īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 2016.gadā konkurss tika organizēts ceturto reizi, atbalstot kopā deviņas idejas (kopā 

pieteikti 15 projekti). 2016.gadā tika palielināta finansējuma likme – vienas idejas realizācijai nodrošinot līdz 500.00 EUR, 

taču saglabājot nemainīgu kopējo konkursa budžetu 4 000.00 EUR (iepriekšējos gados vienas idejas realizācijai bija 

apgūstami 400.00 EUR). Kopš 2015.gada pašvaldība iesaistījusies arī Latvijas Pašvaldību savienības apvienībā “Sabiedrība 

ar dvēseli – Latvija”, kas ļauj Pašvaldības projektu konkursā īstenotos labākos projektus virzīt tālākai izvērtēšanai gan 

reģionālā (Vidzemes), gan nacionālā (Latvijas) mērogā. 2015.gadā Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā 

īstenotais projekts “Strītbola laukuma izveide Stalbes vidusskolas struktūrvienības teritorijā” (īstenotājs – jauniešu biedrība 

“Vari un dari”), tika atzīts par labāko projektu Vidzemē; 2016.gadā neformālās grupas “Rozulas aktīvisti” projekts “Par 

aktīvu atpūtu Rozulā” (āra trenažieru izveide un uzstādīšana) ieguva trešo vietu Vidzemē. Par panākumiem apvienībā 

projektu īstenotāji saņem naudas balvas, ko iespējams izmantot projektu idejas turpmākai attīstībai vai kā citādi. 

Pārgaujas novada pašvaldība turpina sadarbību ar Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas un 

Jelgavas novada pašvaldībām, kā pamatā ir parakstītais sadarbības līgums, kas paredz pašvaldību savstarpējās pieredzes 

apmaiņu pārvaldes, kultūras, izglītības, jaunatnes, sporta, sociālajās un citās nozarēs, kā arī dalību kopīgos divpusējos un 

starptautiskajos projektos.  

Tāpat Pārgaujas novada pašvaldība turpina īstenot sadarbību  ar 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. 

2015.gadā, apgūstot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu Bilateriālās sadarbības 

ietvaros, augstāk minētajām sadarbības pašvaldībām organizēts brauciens uz Norvēģiju, lai tiktos ar sadarbības partneru 

pašvaldībām no Osfoldas reģiona (Aremarkas, Markeras, Romskogas, Spidebergas komūnām), un, lai pārrunātu kopīgi 

plānotās aktivitātes turpmākajiem četriem gadiem, kā rezultātā 2016.gada 29.martā Latvijā tika parakstīts savstarpējs 

apliecinājums ar Norvēģijas partneriem par kopīgu plānoto aktivitāšu īstenošanu līdz 2019.gada beigām. 

2015.gadā pašvaldība pieteikusi dalību vairākās apvienībās, kas ļauj īstenot specifiskus mērķus sadarbībā ar 

apvienībās esošajiem biedriem un partneriem.  

2015.gada martā Pārgaujas novada pašvaldība kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas novada 

pašvaldībām nodibinājušas biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. Biedrības darbības mērķis saistīts ar Gaujas un 

tai piekritīgā upju baseina apsaimniekošanu, būtiski palielinot zivju resursus un izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, lai 
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attīstītu starptautisko makšķerēšanas tūrisma industriju. Biedrībā plānots uzņemt arī citas pašvaldības, kurām ir aktuāli 

biedrības darbības mērķi. 2016.gadā pašvaldība iesaistījusies biedrības organizētajās sanāksmēs un semināros. 

2015.gada vasarā pašvaldība apstiprinājusi dalību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”, kas ļauj novada 

biedrību un iedzīvotāju iniciatīvu grupu realizētos projektus Pašvaldības projektu konkursā virzīt vērtēšanai arī plašāk – gan 

reģionālā, gan nacionālā līmenī, arī 2016.gadā turpināta dalība apvienībā. 

2016.gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation Circle) 

organizētajos pasākumos (pašvaldība jau vairāku gadu garumā ir apvienības biedrs). Apvienība darbojas kā sadarbības 

platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, gan dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas Baltijas jūras reģionā un 

Skandināvijā. Dalība apvienībā ļauj veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus dažādu starptautisku projektu 

realizācijā, kā arī kopīgi pārrunāt ārējā finansējuma piesaistes iespējas. 

2016.gadā pašvaldība pieteikusi dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, lai ciešā sadarbībā ar Sociālo 

dienestu īstenotu dažādas aktivitātes novadā, kas saistītas ar veselības attīstības veicināšanu. Aktivitātes plānots īstenot līdz 

2019.gadam, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu. 

Joprojām, sadarbībā ar Līgatnes novada pašvaldību, tiek strādāts pie ieceres būvēt tiltu pār Gauju, kas savienotu 

abus novadus un nodrošinātu autotransporta pārvietošanos, taču tas nebūtu paredzēts smagajam autotransportam. Paredzēts, 

ka tilta būvniecība varētu tikt īstenota ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Satiksmes ministrijas atbalstu. 

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 bijusi 

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 startēja 

piltopašvaldības statusā, tīkla “Pašvaldību sabiedriskie pakalpojumi un mājokļu politika” apakštīklā “Pašvaldību investīciju 

politika sabiedriskajos pakalpojumos un autoceļu uzturēšanā un būvniecībā”. Dalība projektā ir bijusi 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 tika organizēta projekta darbības tīkla sanāksme 

Pārgaujas novadā ciešā sadarbībā ar SIA “ZAAO”, pulcējot novadā pārstāvjus no vairākām Latvijas pašvaldībām. Projekts 

noslēdzās 2016.gada aprīlī, taču plānots turpināt projekta ietvaros izveidotās sadarbības formas arī turpmāk – caur kopīgiem 

semināriem, apmācībām, tīklošanos u.c. 

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 Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera zīmols “Enter 

Gauja”, iesaistot tūrisma uzņēmējus un Vidzemes Augstskolu. Zīmola mērķis ir konkurētspējas palielināšana starptautiskajā 

tirgū, apmeklētāju uzturēšanās laika paildzināšana un ilgstpējīga reģiona attīstība. 2016. gada ietvaros, līdzīgi kā iepriekš, 

kopā ar klastera biedriem apmeklētas vairākas izstādes gan Latvijā, gan ārpus tās. 2016.gadā sadarbībā ar klastera “Enter 

Gauja” biedriem izstrādāti vairāki tūrisma maršruti, t.sk., laivotājiem un riteņbarucējiem, kā arī izdotas vairākas tūrisma 

kartes un tūrisma maršrutiem paredzēti bukleti.  

Pašvaldība 2015.gadā iesaistījusies Vidzemes plānošanas reģiona koordinētajā projektā “Via Hanseatica”, kas 

starp vairākām pašvaldībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā popularizē kopīgi izstrādātu tūrisma maršrutu. 2016.gadā tika 

turpināta iesaiste projektā. Sadarbības ietvaros 2016.gadā uzstādītas tūrisma informatīvās norādes uz pašvaldības 

nozīmīgāko tūrisma objektu – Ungurmuižu. 

2016.gadā organizētas arī vairākas tikšanās ar novada tūrisma uzņēmējiem, piesaistot arī tos novada uzņēmējus, 

kuru darbība ar tūrismu saistīta pastarpinātā veidā – mājražotāji, amatnieki u.c. Šādas tikšanās tiek organizētas regulāri – 

līdz divām reizēm gadā, kas ir arī kā iespēja ar tūrisma nozari saistītajiem uzņēmējiem iepazīt vienam otru vairāk, kā arī, 

iepazīt jaunizveidotos uzņēmumus novadā, kuri plāno īstenot savu darbību tūrisma jomā. 

Izveidotas iestrādes darbam ar novada jaunatni, lai veicinātu jaunatnes lietu attīstību pašvaldībā, kā arī, lai īstenotu 

veiksmīgāku pašvaldības sadarbību ar novada jauniešiem. 2015.gadā pašvaldībā izveidota jauna amata vienība – Jaunatnes 

lietu speciālists apvienojumā ar sabiedrisko attiecību speciālistu. Būtisks akcents turpmākai sadarbībai ar novada jaunanti 

likts uz kopēju projektu realizāciju, piedaloties arī novada jauniešu nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. 

2016.gadā ar Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” atbalstu apstiprināts projekts par jaunatnes 

politikas stratēģiju izstrādi (projekts tiek īstenots sadarbībā ar bijušā Cēsu rajona pašvaldībām). Projekta īstenošanas termiņš 

2018.gada rudens (kopā 24 mēneši). Projekta ietvaros katra partnerpašvaldība izstrādā savu jaunatnes politikas stratēģijas 

dokumentu, sadarbojoties savstarpēji un ar novadu jauniešiem. 

2015.gada beigās izstrādāts idejas koncepts par jauniešu foruma organizēšanu Pārgaujas novadā, kā ietvaros 

2016.gada rudenī organizēts pirmais Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju!”. Forumu apmeklēja vairāk kā 

25 novada jaunieši vecumā no 13 līdz 27 gadiem. Kā pasākuma moderators tika uzaicināts Latvijā pazīstamais žurnālists 

Ansis Bogustovs, kas jauniešus ieapazīstināja arī ar vairākām iespējām Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 

ietvaros gan Latvijā, gan ārpus tās. Forumā ar iedvesmas stāstiem piedalījās arī vairāki gados jauni novada uzņēmēji. 

Izklaidējošā programma tika nodrošināta sadarbībā ar zinātkāres centru “ZINOO” (Cēsis). Jaunatnes mini-forumu “Pacel 

ideju!” plānots organizēt katru gadu, piesaistot kā moderatorus Latvijā pazīstamas personības un sadarbojoties ar novada 

uzņēmējiem, kā arī nodrošinot regulāru informatīvo platformu par dažādām iespējām jauniešiem. 

2016.gadā turpināta 2015.gadā uzsāktā sadarbība ar Cēsu, Amatas, Siguldas, Kocēnu, Valkas novadiem un 

Valmieras pilsētu, lai kopīgi apgūtu Eiropas Savienības finansējumu Kultūras ministrijas Eiropas Savienības Eiropas 

Savienības fondu programmā “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus”. Tā ietvaros plānots izveidot apkures un siltumapgādes sistēmu Ungurmuižā, nodrošinot iespēju 

objektā akreditēt muzeju ar vēsturisku ekspozīciju, kā arī nodrošināt Ungurmuižas viesiem to apmeklēt visu cauru gadu. 

Projekta pieteikuma iesniegšana plānota 2017.gada otrajā pusē. 

2015.gadā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Pārgaujas novadā atvērts Vienotais 

valsts un pašvaldības klientu centrs, kas ir viens no 66 šāda veida klientu apkalpošanas centriem Latvijā, kuri ietilpst mazo 

novadu pašvaldību grupā (89 pašvaldības). Apkalpošanas centrs atvērts Stalbes pagasta “Iktēs”, un tas ļauj novada 

iedzīvotājiem saņemt gan pašvaldības, gan dažādu valsts iestāžu pakalpojumus vienuviet. Valsts iestādes, kuru 

pakalpojumus iespējams saņemt klientu centrā Stalbē uz 2016.gadu – Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts 
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aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra un Valsts zemes dienests. 

 

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 visā 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. 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 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  
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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. 

 

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 9 deputātiem. 

Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumu pieņemšanai novada domē 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

2. Vadības ziņojums par 2016.gadu. 

 

 
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 2016.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. 2016.gadā notikušas: 

 Domes sēdes  13, nav atcelta neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma dēļ.  Izdoti  14 saistošie noteikumi,  t.sk.: 

par budžetu un grozījumu izdarīšanu – 5 

 Finanšu komitejas sēdes – 8; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes –12; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēdes –10; 

 Administratīvās komisijas sēdes -4; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 3. 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes 1; 

 Iepirkumu komisijas sēdes –79, veiktas 20 iepirkumu procedūras, t.sk.  82. panta kārtībā – 15, un 4 atklāti 

konkursi. Izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu ir veikti 3 iepirkumi. 

 

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

administrācija, kuras sastāvā ir: 

 Izpilddirektore; 

 Kancelejas nodaļa; 

 Finanšu nodaļa; 

 Komunālā  saimniecība;  

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Attīstības nodaļa. 

 

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un struktūras: 

 Stalbes vidusskola; 

 Stalbes vidusskolas struktūrvienība; 

 Straupes pamatskola; 

 Raiskuma 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 2016.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 2016.gadu;  

    Raiskuma internātpamatskolas- rehabilitācijas centra 2016.gada  pārskats; 

    Stalbes vidusskolas 2016.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”; 

 biedrība “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”; 

 Vidzemes plānošanas reģions. 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja: 

 SIA „Ungurmuiža”; 

 SIA „ZAAO”; 
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 AS „CATA”. 

 

2016.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 4782 iedzīvotāji, bet 2017.gada 1.janvārī  4068. Pārgaujas 

novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  33 dzimušie, 43 mirušie. 

 

 

 

2.Pārskata gada galvenie notikumi 

 

Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība turpināja darbu saskaņā ar  pieņemtajiem Pārgaujas novada attīstības 

plānošanas dokumentiem –Pārgaujas novada  attīstības programmu 2009. – 2019.gadam un Pārgaujas novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2013.-2035.gadam,  īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamos finanšu resursus.  

2016.gada budžets tika veidots  un sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu likumdošanā 

noteikto pašvaldības funkciju izpildei, ievērojot piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras pašvaldības 

struktūrvienības pamatdarbības ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu pieeju investīciju 

projektu finansēšanā, piesaistot ārējo finansējumu un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības budžetā. 

2016.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 4.49 milj.EUR Budžeta izdevumu kopsumma pārskata 

gadā veidoja 4.4 milj. EUR, kas ir novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem un investīcijām, 

nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas.  

2016.gadā tika turpināts aktīvs darbs, lai sagatavotos ES fondu plānošanas perioda 2014.- 2020.gadam pieejamā 

finansējuma efektīvai apguvei, īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām paredzētajām investīcijām grants ceļu atjaunošanai. 

Finansējumu apgūstamajā aktivitātē: “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” plānots veikt noteiktu 

pašvaldības ceļu posmu pārbūvi vai izbūvi 23 km garumā.  

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā bija saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju labiekārtošanu, 

un energoefektivitātes uzlabošanas projektu realizāciju: 

 Visā novada teritorijā aktīvi notikusi dažāda veida būvniecība, atjaunoti un uzturēti ceļa segumi sezonas laikā, 

veikta Straupes pamatskolas mācību-ražošanas darbnīcu interešu centra 2. stāva pārbūve, tādejādi nodrošinot  

trūkstošās vietas pirmskolas izglītojamajiem. Atjaunota Stalbes sporta zāles grīdas segums, restaurēts 

Ungurmuižas balkons un terase, uzsākta Unguru kapu labiekārtošana 

 Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar novada uzņēmējiem, aktivitātes galvenais mērķis ir rast labākus 

risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam un attīstībai Pārgaujas novadā. 2016.gadā organizētas nozaru 

tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos, kā arī izdots 

jau otrais novada uzņēmējiem veltīts gada kalendārs, ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji guvuši atbalstu 

ne tikai dalībai izstādēs, bet arī amatnieku un mājražotāju tirdziņos. Tāpat 2016. gadā sadarbībā ar LTRK 

Vidzemes nodaļu jau otro reizi organizēts divu dienu apmācību cikls novada uzņēmējiem, piedaloties 

profesionāliem lektoriem. 

 Turpināts darbs pie oktobrī uzsāktā starptautiskā projekta – “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), 

kas tiek īstenots Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

atbalstu. Projekta īstenošanā papildus projekta aktivitātēm noris arī sadarbība ar novada uzņēmējiem, kas 

galvenokārt saistīta ar jaunu tūrisma produktu vai pakalpojumu veidošanu. Projekta ietvaros plānots turpināt 

iesākto Hanzas tūrisma attīstībā, papildus radīt jaunus tūrisma pakalpojumus, kā arī popularizēt Straupi kā būtisku 

Hanzas savienības partneri. Projekta laikā novadā tiek organizēti arī vairāki ar Hanzas vēsturi saistīti sabiedrību 

izglītojoši pasākumi. 

 2016.gadā Pārgaujas novada pašvaldība kļuvusi arī par sadarbības partneri starptautiskā projektā “Small Markets 

at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). Projekta galvenā 

mērķgrupa – praktizējoši uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; projekta mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses 

piemēri uzņēmēju vidū dažādās jomās, dažādās valstīs. 

 Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu 

organizēšanā. 2016.gadā pašvaldība jau ceturto reizi rīkoja projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai vai 

neformāla iedzīvotāju grupa varēja apgūt pašvaldības finansējumu, lai īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 

Konkursa ietvaros atbalstītas deviņas idejas (pieteikti 15 projekti). Projekta ietvaros tiek sakārtota novada vide un 

uzlabota infrastruktūra. 

 Kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas novada pašvaldībām turpinās biedrības “Gaujas ilgtspējīgas 

attīstības biedrība” attīstība un darbība. Biedrības darbības mērķis saistīts ar Gaujas un tai piekritīgā upju baseina 

apsaimniekošanu, būtiski palielinot zivju resursus un izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, lai attīstītu 

starptautisko makšķerēšanas tūrisma industriju. 

 2016.gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation Circle) 

organizētajos pasākumos. Apvienība darbojas kā sadarbības platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, gan 

dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas Baltijas jūras reģionā un Skandināvijā. Dalība apvienībā ļauj 

veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus dažādu starptautisku projektu realizācijā, kā arī kopīgi pārrunāt 

ārējā finansējuma piesaistes iespējas. 

 2016.gadā pašvaldība pieteikusi dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, lai ciešā sadarbībā ar Sociālo 

dienestu īstenotu dažādas aktivitātes novadā, kas saistītas ar veselības attīstības veicināšanu. Aktivitātes plānots 

īstenot līdz 2019.gadam, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu. 

 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.  
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 Vidzemes plānošanas reģiona koordinētajā projektā “Via Hanseatica”, kas starp vairākām pašvaldībām Latvijā, 

Igaunijā un Krievijā popularizē kopīgi izstrādātu tūrisma maršrutu. 2016.gadā uzstādītas tūrisma informatīvās 

norādes uz pašvaldības nozīmīgāko tūrisma objektu – Ungurmuižu. 

 2016.gadā ar Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” atbalstu apstiprināts projekts par 

jaunatnes politikas stratēģiju izstrādi. Projekta īstenošanas termiņš 2018.gada rudens. Projekta ietvaros pašvaldība 

izstrādās savu jaunatnes politikas stratēģijas dokumentu, sadarbojoties savstarpēji ar citām pašvaldībām un ar 

novadu jauniešiem. Projekta ietvaros 2016.gada rudenī organizēts pirmais Pārgaujas novada jaunatnes mini-

forums “Pacel ideju!”.  

 

 

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

Pārgaujas novada pašvaldības 2016. gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: finansējuma nodrošināšana 

infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, neatliekamajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un 

kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai.  

  Budžeta ieņēmumu izpilde pret plānu bija nodrošināta 103.10 % apmērā un izdevumu izpilde pret plānoto  par 

89.47%. 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. 

Budžeta izpildi 2016.gadā būtiski ietekmēja likuma grozījumi par pedagogu algu samaksu un šim mērķim piešķirtie 

valsts transfertu maksājumi.  Saskaņā ar likuma grozījumiem, pašvaldība nodrošināja visu  pedagogu darba algu samaksas 

finansējumu 680 EUR par likmi, nosedzot trūkstošo finansējumu 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  ņemts kredīts Valsts kasē 115659 EUR apmērā, veikta kredītsaistību atmaksas 

54415 EUR. Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 2.55% 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. 

 

 

4. Paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 

Novada deklarēto iedzīvotāju skaitu negatīvi ietekmē atsevišķu pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumu par 

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, kuros paredzētas atlaides, ja nekustamā īpašumā ir deklarēta persona. Minēto 

notikumu rezultātā gada beigās deklarēto  iedzīvotāju  skaits samazinājies aptuveni par 600 iedzīvotājiem. Izmaiņas atstās 

negatīvu  rezultātu uz pašvaldības budžetu nākotnē. 

 

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. 

Pašvaldība nodrošina un finansē kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas pašvaldības teritorijā, bet sakarā ar skolēnu 

trūkumu vidusskolā, būs jāpieņem lēmumi par  vidusskolas reorganizāciju. Lēmums par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju 

būs saistīts  un pamatots arī ar valsts nostāju un izvirzītajiem kritērijiem jautājumā par skolu tīklu optimizāciju.  

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

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 

 

    Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Pārgaujas novada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem, 2017.gadā 

un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu 

realizācijai: sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas 

nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības 

iestāžu un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai,  kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām. Investīcijām infrastruktūrā  

paredzēts strādāt pie Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas. 

 

 

 

 

 

 

 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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3.2.NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS (ievietots kopēts dokuments) 
 

Neatkarīgu revidentu ziņojums  
Rīgā  

 Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                          Nr.252  

  

Pārgaujas novada pašvaldībai  

  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu  

Esam veikuši Pārgaujas novada pašvaldības („Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata 

revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:  

• 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",   

• 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,   

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,  

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,  

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā 

finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pārgaujas novada 

pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu 

rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.   

Atzinuma pamatojums  

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas 

Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, 

ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.   

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu 

grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, 

kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī 

SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 

prasības.   

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju  

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.   

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam 

par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR 

tiesību aktu prasībām.   

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī 

cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām 

revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs 

secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā 

nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.  

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām  

Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir 

sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:  

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un  

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

 

00000427500_ATZI_260417_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Pārgaujas novada pašvaldībai  

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldības un tās vidi,  mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs 

vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā 

būtu jāziņo.  
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu   

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar 

LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas 

iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 

konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.   

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 

turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai 

nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.  

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas 

procesa uzraudzību.  

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju   

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas 

dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta 

līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 

pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās 

katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto 

finanšu pārskatu.  

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam 

profesionālo skepticismu. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 

izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 

revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks 

atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas 

neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar 

nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;  

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 

apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles 

efektivitāti;  

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 

uzrādītās informācijas pamatotību;  

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties 

uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 

apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska 

nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem 

apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti 

ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 

ietekmē Pašvaldības savu darbību var pārtraukt;  

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 

skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos 

darījumus un notikumus;  

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par 

Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu 

atzinumu.  

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto 

revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 

trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.  

  

SIA  „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”  

atbildīgā zvērināta revidente              Sandra Vilcāne  

Sertifikāts Nr.30  

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR   

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

  

Sandra Vilcāne, t. 29222562 

s.vilcane2@gmail.com  
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3.2.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā bilance  

 

Pārgaujas novada  pašvaldības konsolidētā bilance uz 31.12.2016 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā AKTĪVS 

A B C 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 8,108,640 8,184,982 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 24,128 27,253 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 22,304 25,735 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 1,824 1,518 

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 7,874,209 7,946,402 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 6,885,742 7,007,753 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 1,640 2,902 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 728,714 744,806 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 163,674 82,679 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 93,665 102,996 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 774 5,266 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 210,303 211,327 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
1.3.1. 0 1,024 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 210,303 210,303 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  2. 1,196,647 960,348 

2100 Krājumi 2.1. 94,506 86,488 

2300 Debitori 2.3. 101,878 113,793 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4. 12,335 9,204 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 987,928 750,863 

I. BILANCE (1000+2000) I. 9,305,287 9,145,330 
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Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā PASĪVS 

A B C 1 2 

3000 Pašu kapitāls 3. 8,042,601 7,918,912 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8,042,601 7,918,912 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 
3.5.1. 7,918,912 8,425,092 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 123,689 -506,180 

5000 Kreditori 5. 1,262,686 1,226,418 

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 927,330 870,608 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 927,330 870,608 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 335,356 355,810 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
5.2. 59,688 55,166 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
5.3. 0 1,313 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 173,297 171,190 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 2,460 1,159 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 0 20 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 99,911 126,962 

591

0 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 12,997 9,490 

593

0 
Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 86,914 117,472 

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 9,305,287 9,145,330 

          

          

Kods 
Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
ZEMBILANCE 

A B C 1 2 

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 68,374 67,310 

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 50,264 50,264 

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 9.1.3. 18,110 17,046 

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 10,304 10,304 

9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 10,304 10,304 
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3.4.Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un būtiskākie skaidrojumi 

bilancei    

 
Finanšu pārskatā skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus, būtiskuma līmenis darījumu 

skaidrojumiem  ir piemērots 5000 EUR apmērā, skaidrojot izmaiņu iemeslus visiem darījumiem, kas pārsniedz šo līmeni. 

Dažos gadījumos, lai labāk izprastu izmaiņu būtību, tiek skaidroti darījumi arī zem šīs norādītās būtiskuma summas. 

 

    Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2016.gada bilances kopsummā uz pārskata perioda beigām uzrādīti:  

 8081893 EUR Pārgaujas novada domes bilances aktīvi; 

 823231 EUR Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bilances aktīvi; 

 400163 EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi.  

    Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  159957 EUR.  

 

 

Piezīme 1.Ilgtermiņa ieguldījumi 8108640 EUR 

Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

1000 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi  8108640 8184982 -76342 

 

Piezīme 1.1.Nemateriālie ieguldījumi 24128 EUR 

 

Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par 3125 EUR  

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi  1.1 24128 27253 -3125 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 22304 25735 -3431 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 1824 1518 

306 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4.    

 

 

Piezīme 1.2.Pamatlīdzekļi 7874209 EUR 

 

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par 72193 EUR  

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1200 Pamatlīdzekļi  1.2 7874209 7946402 -72193 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 6885742 7007753 -122011 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 1640 2902 -1262 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 728714 744806 -16092 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 163674 82679 

80995 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 93665 102996 -9331 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 774 5266 -4492 

 

 

Piezīme 1.2.1. Zeme, ēkas un būves 6885742 EUR 

 

Kontu grupas 1210 „Zeme, ēkas un būves” kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par 

122011 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. 6885742 7007753 -122011 

 

 Konts 1211 – dzīvojamās ēkas 409151 
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    Kontā "1211 Dzīvojamās ēkas" Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita pašvaldības ēkas, dzīvokļus kuras izmanto 

dzīvošanai.  

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 127114 EUR, t.sk. pārskata periodā 5962 EUR. 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu Nr. „Par gada inventarizācijas veikšanu pašvaldībā” 

veikta pamatlīdzekļu inventarizācija pēc stāvokļa uz 31.12.2016. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti grāmatvedības 

uzskaites dati ar Valsts zemes dienesta uzskaites datiem un nesakritības netika konstatētas. 

 

 Samazinājums 1718 EUR,  

Vērtības izslēgšana uz krājumiem: 

 

Kadastra  

numurs 

Īpašuma 

nosaukums 

Vērtība uz 

krājumiem 

Amortizācijas 

vērtība 
Piezīmes 

42740090149 

Dzīvoklis 

”Siladzirnavas 4” 

 

1086 632 
Pirkuma līgums Nr. PN/4-21.10/16/3, 

Domes sēdes protokols Nr. 6. 

     

 

 Konts 1212 – nedzīvojamās ēkas 3479047 EUR 

  Uzskaite kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas" Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita pašvaldības ēkas, kuras netiek izmantotas 

vai nav paredzētas dzīvošanai.  

    Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 1509270 EUR, t.sk. pārskata periodā 60909 EUR.  

 

 Palielinājums 132947 EUR 

No konta Uz kontu Darījuma apraksts 
Kopsumma 

EUR 

124177 1212 Stalbes sporta zāles grīdas rekonstrukcija 37605 

124195 1212 Straupes pamatskolas interešu centra  2.stāva pārbūve  95342 

    Kopā 1212 132947 

 

 Konts 1213 – transporta būves 657385 EUR 

      

    Uzskaites kontā 1213 „Transporta būves” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita pašvaldības ielas, autoceļus, ietves, 

stāvvietas, stāvlaukumus un citus tamlīdzīgus objektus. Pārgaujas novada pašvaldības bilancē iekļautas pašvaldības ielas, 

ceļi un laukumi kopējā atlikusī vērtība 657385EUR.  

 Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 8083131 EUR, t.sk. pārskata periodā 162516 EUR.  

 

Pārgaujas novada pašvaldībā ir  31 ielas, 156 ceļi, 4 tilti un 111 transporta būves: 

   kopējais ielu garums – 9.525 km, t.sk.: 

5.386  km – ar  grants segumu; 

 4.139 km –  ar asfalta segumu; 

     

kopējais ceļu garums –  242.9731 km, t.sk.: 

    233.6321 km – ar grants segumu; 

    9.341  km –  ar asfalta segumu; 

 

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”. 

 

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 31.12.2016. saskaņā ar LR VZD Vidzemes 

reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1521.7913 ha, no kuriem: 

 433.9323  ha – pašvaldībai īpašumā esošā zeme; 

 1087.8590 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

    

 Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm 363137 EUR 

Palielinājums: 

Kadastra  

numurs 
Īpašuma nosaukums Platība ha 

Kadastra 

vērtība 

EUR 

Piezīmes 

42740050089   

Nekustamais zemes īpašums 

”Gāršas” 0.3 938 

Domes sēdes protokols Nr. 2, Par apbūves 

vienības piekritību Pārgaujas novada 

pašvaldībai           

 kopā 0.3 938  
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 Samazinājums 2490 EUR,  

Zemes vērtības izslēgšana uz krājumiem: 

 

Kadastra  

numurs 

Īpašuma 

nosaukums 

Platība 

ha 

Uzskaites 

vērtība 

EUR 

Piezīmes 

42820040131      

Nekustamais 

zemes īpašums 

“Dzilnas” 

0.64 2490 
Domes sēdes lēmums 20.10.2016.. Nr. 7 Par 

atsavināšanu. Pirkšanas līgums Nr. PN/4-21.10.16/2  

 

Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 251.71 ha kopplatībā, no kuriem:  

 65.3013 ha - pašvaldībai īpašumā esošā zeme;  
 186.4087 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

    t.sk. zeme zem ceļiem 174.9154 ha, no kuriem: 

 174.9154 ha - pašvaldībai piekritīgā zeme  

 

 Konts 1215 – kultivētā zeme 203999 EUR 

    Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 

 

Izmaiņas 2016.gadā: 

 Samazinājums 1025 EUR,  

Zemes vērtības izslēgšana uz krājumiem: 

 

Kadastra  

numurs 

Īpašuma nosaukums Platība ha 
Uzskaites 

vērtība EUR 
Piezīmes 

42800060060  
Nekustamais zemes īpašums 

”Dārznieki” 
0.3 786 

Domes sēdes lēmums 22.12.2016. 

Nr.11 par atsavināšanu.  

42820090118   
Nekustamais zemes īpašums 

“Pie sniedzēm” 
0.4413 239 

Domes sēdes lēmums  18.02.2016 

Nr.8 par zemes ieskaitīšanu zemes 

rezerves fondā 

   1025  

 

  Kopējā uzskaitē esošā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 514.3176 ha kopplatībā, no kuriem: 

 179.1161 ha - pašvaldībai īpašumā esošā zeme;  

 335.2015 ha - pašvaldībai piekritīgā zeme.  

 

 Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 26918 EUR 

Būtiskas izmaiņas 2016. gadā nav. 

  Kopējā uzskaitē esošā atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 37.0507 ha kopplatībā, no kuriem: 

 36.2598 ha - pašvaldībai īpašumā esošā zeme;  

 0.7909 ha - pašvaldībai piekritīgā zeme.  

 

 Konts 1217 – pārējā zeme 93030 EUR 

    Uzskaites kontā 1217 „Pārējā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita kapu teritorijas, zemi zem mežiem un citu 

iepriekš neklasificēto zemi. 

Izmaiņas 2016.gadā: 

 Samazinājums  

Uz krājumiem: 

Kadastra  numurs Īpašuma nosaukums 
  Uzskaites vērtība 

EUR 
Piezīmes 

42820060018 Meža zeme “Žagari 1”  2998 

Domes sēdes lēmums protokols Nr. 8, 

20.10.2016 par īpašuma atsavināšanu. 

 

42820010006 Meža zeme “Žagari” 1236 
Pirkuma līgums Nr. 4-21.10/16/1, Domes 

sēdes protokols Nr. 10 

 Kopā 1217 4234  

 

Kopējā uzskaitē esošā pārējā zeme 718.7130 ha kopplatībā, no kuriem: 

 

 153.2551ha - pašvaldībai īpašumā esošā zeme, t.sk. zeme zem mežiem 97.73 ha; 

 565.4579 ha - pašvaldībai piekritīgā zeme  

 

 

Konts 1218 – inženierbūves 1583032 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.  
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Pamatlīdzekļu pārvietošana pa kontiem:  

 Palielinājums 9448 EUR,  

No konta Uz kontu PL nosaukums 

Kopsumma 

EUR 

124171 1218 Rozulas skolas komercuzskaišu rekonstrukcija 9448 

1241741 1218 Lenču  ciema atdzelžotavas Kļavas izbūve 7488 

Kopā: 16936 

 

Konta vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 507171EUR, t.sk. pārskata periodā 52426 EUR. 

 

 Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums 70043EUR 
Uzskaites kontā 1219 „Pārējais nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto nekustamo īpašumu - pārējās celtnes 

un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, transporta vai inženierbūves (sporta un atpūtas būves). 

Pamatlīdzekļu pārvietošana pa kontiem:  

 Palielinājums 23399 EUR,  

No konta Uz kontu PL nosaukums 

Kopsumma  

EUR 

124173 1219 Straupes estrādes rekonstrukcija 23399 

 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 33063 EUR, t.sk. pārskata periodā 5583 EUR. 

 

Piezīme 1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi 728714 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 2015. pārskata gadu samazinājušies par 16092 

EUR: 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. 1.2.3. 728714 744806 -16092 

1231 Transportlīdzekļi  151813 149858 1955 

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi  184834 188055 -3221 

1233 Bibliotēku fondi  141702 148062 -6360 

1236 Mākslas priekšmeti  3542 3542 0 

1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika  82610 67790 14820 

1239 Pārējie pamatlīdzekļi   180305 171407 8898 

 

Vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 1064801 EUR, t.sk. pārskata periodā 137633 

EUR.  

 

Piezīme 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 163674 EUR  

 

Kontu grupas 1240 „Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība” kopsumma salīdzinājumā ar 

2015.pārskata gadu palielinājusies par 80995 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. 163674 

82679 

 

80995 

 

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 31.12.2016.: 

 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma palielinājums sniedz informāciju 

par pārskata gadā veiktajiem darbiem, bet samazinājums par pabeigtajiem darbiem: 

Nosaukums 
Atlikums uz 

01.01.2016. 

Palielinājums 

2016.gadā 

Samazinājums 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Rozulas skolas komercuzskaišu rekonstrukcija 0 9448 9448 0 
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Raiskuma pamatskolas ēkas renovācija 13932 0 0 13932 

Hanzas vēsturiskās  takas izveide 0 2800 2800 0 

Plāča ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija 3068 0 0 3068 

Straupes estrādes rekonstrukcija 0 23399 23399 0 

Auciema NAI rekonstrukcija 0 3035 0 3035 

Raiskuma saimniecības ēkas rekonstrukcija 1113 11040 0 12153 

Raiskuma internātskolas iekšējo inženiertīklu 

renovācija 
4719 0 0 4719 

Unguru kapu rekonstrukcija 0 38181 0 38181 

Grants autoceļu rekonstrukcija 9809 0 0 9809 

Kanalizācijas tīkla izbūve  Alejas iela 1 0 9874 0 9874 

Stalbes sporta zāles grīdas renovācija 0 37605 37605 0 

Pludmales volejbola laukuma renovācija  

Straupē 
0 2990 0 2990 

Straupes sporta zāles rekonstrukcija 5626 20509 0 26135 

Raiskuma internātskolas telpu renovācija 1703 0 0 1703 

Apgaismojuma rekonstrukcijas projekts 14004 0 0 14004 

Straupes skolas interešu centra  2.stāva 

rekonstrukcija 
4634 90708 95342 0 

Apgaismojuma izbūve Daibē 766 0 0 766 

Ūdensvada izbūve-Rozula-Rozulas skola 3568 0 0 3568 

Ūdensvada izbūve Parka ielā 2721 0 0 2721 

Raiskuma internātskolas fasādes renovācija 4780 0 0 4780 

Stalbes siltumtrases rekonstrukcija 7698 0 0 7698 

Lenču ciema  atdzelžotavas izbūve Kļavas  13095 13095 0 

Stalbes vidusskolas stadiona rekonstrukcijas 

projekts 
4538 0 0 4538 

Kustība kopā 82679 262684 181689 163674 

 

Piezīme 1.2.6.Bioloģiskie un pazemes aktīvi 93665 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 2015.pārskata gadu 

samazinājusies par  9331 EUR:  

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sakumā 

Izmaiņas (+,-) 

A B C 2 1 3 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 93665 102996 -9331 

1263 Mežaudzes  90730 100061 -9331 

1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi  2935 2935 0 

 

Konts 1263 – Mežaudzes 

 Samazinājums uz krājumiem: 

Konts Nosaukums Summa 
Piezīmes 

1263 
Žagari 6616 

Domes sēdes protokols Nr. 8, 20.10.2016. 

 

1263 Žagari 1 3091 Pirkuma līgums Nr. 4-21.10/16/1, Domes sēdes protokols Nr. 10 

Kopā: 9707  

 

Salīdzinot pašvaldības uzskaites datus ar Valsts meža dienesta datiem uzskaitē  tika ņemta  jaunaudze ar kopējo 

vērtību 376 EUR. 

Konts NOSAUKUMS 

Kadastra vērtība 

EUR 

1263 Jaunaudze “Līkloči” 4.28 ha 376 

 Kopā 1263 376 

 

Salīdzinot  pašvaldības uzskaites datus ar Vatsts meža dienesta  aktualizētajiem datiem pēc veiktās digitālās 

uzmērīšanas tika konstatēta platību atšķirība. Veicot inventarizāciju, par pareiziem tika uzskatīti pašvaldības uzskaites dati, 

atbilstoši meža inventarizācijas un robežplāniem. 
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Konts 1269 – pārējie bioloģiskie aktīvi. Būtisku izmaiņu nav. 

 

 

Piezīme 1.2.8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 774 EUR 

Konts Uzņēmums summa Avansa maksājuma mērķis 

1283 SIA Belss 774 20% avanss Auciema NAI pārbūves projekta izstrādei. 

 

Piezīme 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 210303 EUR 

 

 

      Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats atspoguļots veidlapā Nr. 7-IRAD „Līdzdalības 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats”. Atbilstoši pašvaldības piederošajai daļai pārējo kapitālsabiedrību 

pamatkapitālā (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā līdz 100%), ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu 

metodes. 

Pārgaujas novada pašvaldības kapitālsabiedrība  SIA “Ungurmuiža” 2016.gadu beigusi ar negatīvu pašu kapitālu. 

Pamatojoties uz iesniegto kapitālsabiedrības gada pārskatu veikts ieguldījuma pārvērtējums pēc izmaksu metodes un 

izdevumos atzīti 1024 EUR.  

      Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā uzskaitīts Pārgaujas novada pašvaldības ieguldījums SIA „ZAAO” 

pamatkapitālā EUR 140360 apmērā, kas atbilst 140360 SIA „ZAAO” pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību 

EUR un 7.88 % 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 2016.gada 31.decembri ir 49959, pašvaldībai piederošo akciju apjoms procentos no 

kopējā akciju skaita ir 5.00 %. 

   Ilgtermiņu  finanšu ieguldījumu kustība atspoguļota veidlapā Nr. 7-1PAR „Pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats”. 

Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu nākotnē un piešķiramā finansējuma apjoms 

nākamajiem trīs gadiem: 

Gads 

SIA "Ungurmuiža" SIA "ZAAO" AS  "CATA" 
Iestādes 

pamatbudžeta 

kopējie 

izdevumi 

(euro) 

Plānotie 

dotāciju 

izdevumi 

(euro) 

Kap.sab. 

izdevumu 

īpatsvars no 

kopējiem 

iestādes 

izdevumiem  

(%) 

Plānotie 

dotāciju 

izdevumi 

(euro) 

Kap.sab. 

izdevumu 

īpatsvars no 

kopējiem 

iestādes 

izdevumiem 

(%) 

Plānotie 

dotāciju 

izdevumi 

(euro) 

Kap.sab 

.izdevumu 

īpatsvars no 

kopējiem 

iestādes 

izdevumiem 

(%) 

2017 30000 0.6 0.00 - 0.00 - 5274054 

2018 - - 0.00 - 0.00 -   

2019 - - 0.00 

 

0.00 

 

  

 

 

Piezīme Nr.2. Apgrozāmie līdzekļi  1196647 EUR 

 Apgrozāmo līdzekļu kopsumma salīdzinot ar 2015.gadu ir  palielinājušies par 236299 EUR. Palielinājums saistīts 

ar naudas līdzekļu atlikuma palielinājumu salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. 

 

 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

1300 Ilgtermiņa Finanšu  ieguldījumu 1.3. 210303 211327 -1024 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
1.3.1. 0 1024 

-1024 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 13.5. 210303 210303 0 
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Piezīme Nr.2.1. Krājumi 94506 EUR 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

2100  Krājumi 2.1.  94506 86488 8018 

2110 Izejvielas un materiāli  78811 81495 -2684 

2111 Mācību materiāli  2097 1195 902 

2112 Medikamenti  943 802 141 

2113 Pārtikas produkti  802 281 621 

2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi  11237 5700 5537 

2115 Kurināmais, degviela  52426 63205 -10779 

2116 Rezerves daļas  100 51 49 

2119 Pārējie materiāli  11206 10265 941 

2130 Krājumi atsavināšanai  5517 0 5517 

2160 Inventārs  7165 4221 2944 

2161 Ātri nolietojamais inventārs  7165 4221 2944 

2180 Avansa maksājumi par krājumiem  3013 772 2241 

 

Krājumu sastāva uz pārskata perioda beigām lielāko atlikumu  izejvielām un materiāliem veido pašvaldības 

iegādātais kurināmais (malka un šķelda), lai nodrošinātu apkuri ziemas sezonā. 

Piezīme Nr.2.3 Debitori  101878 EUR 

 

Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu samazinājusies par 11915 EUR. 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

2300 Debitori 2.3.  101878 113793 -11915 

 

Debitoru uzskaite Bruto vērtībā: 

Konts 05 Debitori 2016 2015 IZMAIŅAS 

2314 

Prasības par pārējo budžetu 

norēķiniem 2505 1806 699 

  Kopā grupai 05 2505 1806 699 

  051 230 Pircēju parādi    

2319 

Pārējie pircēju un pasūtītāju 

parādi    

23191 Norēķini par ūdeni 17316 16901 415 

23192 Norēķini par kanalizāciju 9964 9599 365 

23193 Norēķini par atkritumiem 330 307 23 

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu 0 28 -28 

23195 Norēķini par apkuri 22013 22920 -907 

23196 Norēķini par īri 9158 8119 1039 

23197 Norēķini par nomu 3294 3199 95 

23198 Norēķini pārējie 171 948 -777 

23199 Zemes noma 328 328 0 

231998 Ceļu tīrīšana 542 568 -26 

231999 Norēķini (atmaksas) 0 45 -45 

  Kopā grupai 051 63116 62962 154 

  052 234 Nodokļu prasības    

23411 NIN  ZEME par tekošo gadu 19382 19943 -561 

23412 

NIN  ZEME par iepriekšējiem 

periodiem 18937 18026 911 

23413 NIN ĒKAS par pašreizējo gadu 2985 3686 -701 

23414 NIN ĒKAS par iepriekšējiem 14441 13402 1038 
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periodiem 

 Kopā NIN 55745 55057 688 

2342 Prasības par IIN no VK 0 13027 -13027 

 Kopā grupai 052 55745 68084 -12340 

 053 237 Pārmaksātie nodokļi    

2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 113 -113 

2372 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 149 99 50 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 1923 5866 -3943 

 Kopā grupai 053 2072 6078 -4006 

 055 239 Pārējās prasības    

2399 

Pārējās iepriekš neklasificētās 

prasības 10289 11383 -1094 

23991 Prasības par PFIF 11896 10114 1782 

  Kopā grupai 055 22185 21497 688 
 

 

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. 

Kopsavilkums izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajām (šaubīgajām) prasībām 

atbilstoši grupām pēc to samaksas  vai izpildes termiņa kavējuma. 

 

 

 
Konta nr.  Posteņa nosaukums 

Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās 

25% 50% 75% 80% 100% kopā 

A B 1 2 3 4 5 6 

2300u DEBITORI 1,342 1,833 2,837 28,733 9,000 9,000 

2310u Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 1,342 1,833 2,837 28,733 0 0 

23191 Norēķini par ūdeni 363 635 803 9,109     

2392 Norēķini par kanalizāciju 220 390 456 4,888     

23193 Norēķini par atkritumiem 9 10 12 168     

23194 Norēķini par skaitītāju abonēšanu       22     

23195 Norēķini par apkuri 511 324 1,065 9,198     

23196 Norēķini par īri 185 347 500 4,873     

23199 Norēķini par zemes nomu 54 127   43     

231998 Norēķini par ceļu tīrīšanu       434     

2390u Pārējās prasības  0 0 0 0 9,000 9,000 

2399 Pārējās  prasības 0 0 0 0 9,000 9,000 
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Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu atlikumu  sadalījumu atbilstoši 

termiņiem uz 31.12.2016: 

Kods 
Nodokļa nosaukums/ termiņš 

<=1 1 - 2 3-5 >5 Kopā 

NI.ZEM Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 19,382 9,860 5,313 3,765 38,319 

T
er

it
o

ri
ja

 

Straupes pagasts 5,281 3,435 1,863 965 11,545 

Stalbes pagasts 7,748 4,161 2,617 2,162 16,689 

Raiskuma pagasts 6,352 2,264 832 638 10,086 

NI.EKA 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 

un būvēm 
2,985 4,032 6,264 4,144 17,426 

T
er

it
o

ri
ja

 

Straupes pagasts 
1,022 

2,185 4,938 3,364 11,509 

Stalbes pagasts 
429 

634 383 137 1,583 

Raiskuma pagasts 
1,534 

1,214 944 643 4,334 

  Kopā: 22,367 13,892 11,577 7,909 55,745 

 

 

2016.gadā iesniegtas 17 prasības tiesu izpildītājiem par  NIN piespiedu piedziņu. 

 

 

 

Piezīme Nr. 2.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 12335 EUR 

 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

2400 
 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4.  12335 9204 3131 

 

Pārējo nākamo periodu izdevumu sastāvā iekļauti izdevumi: 

 1381 EUR – preses izdevumu abonēšana 2017.gadam; 

 8514 EUR – par   apdrošināšanu (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku veselības) 

 2440 EUR – avansa maksājumi par pakalpojumiem un precēm. 

 

 

 

Piezīme Nr. 2.6. Naudas līdzekļi  987928 EUR 

 

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

sadalījumā pa budžetu veidiem un finanšu iestādēm. Naudas līdzekļus neatkarīgi no budžeta līdzekļu veida uzskaita euro un 

centos.  

 Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu „Par 2016. gada slēguma  inventarizācijas veikšanu” tika 

veikta skaidras naudas inventarizācija un bezskaidras naudas kontu atlikumu salīdzināšana ar finanšu iestāžu uzskaites 

datiem pēc stāvokļa uz 31.12.2016. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības 

netika konstatētas. 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

2600  Naudas līdzekļi 2.6. 987928 750863 237065 

 

Naudas līdzekļu atlikumu  kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu palielinājušies par 237065 EUR.  

 

Piezīme Nr. 3.  Pašu kapitāls 8042601 EUR 

 

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

 iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts; 

 pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 
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Pašu kapitāla kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu palielinaājusies par 123689 EUR.  

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

3000 Pašu kapitāls  3. 8042601 7918912 123689 

 

Piezīme Nr. 3.5.  Budžeta izpildes rezultāti 8042601 EUR  

 

Piezīme  Nr.3.5.1.  Iepriekšējo pārskatu gadu budžeta izpildes rezultāts 7918912 EUR 

 

 

Piezīme Nr.3.5.2.  Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 123689 EUR 

 

kontā 3520 ”Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem (aprēķina pārskata gada 

faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību). Pārgaujas novada pašvaldības  izpildes rezultāti pēc stāvokļa uz 

2016.gada 31.decembri 123689 EUR, t.sk.: 

 

 pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts102678 EUR; 

 pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts 11193 EUR ; 

 pārskata gada ziedojumu budžeta izpildes rezultāts 9818 EUR . 

 

Piezīme Nr. 5.  Kreditori 1262686 EUR 

 

 

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

5000  Kreditori   5. 1262686 1226418 36268 

 

 

Piezīme Nr. 5.1. Ilgtermiņa saistības 927330 EUR 

Kontu grupas 5100 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu palielinājusies par 

56722 EUR.  

Konta 

Nr. 
PASĪVS 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B C 1 2 3 

5100  Ilgtermiņa saistības 5.1. 927330 870608 56722 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 927330 870608 56722 

 

Piezīme Nr. 5.1.1.Konts 5110 – ilgtermiņa aizņēmumi 927330 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 2.55 % , salīdzinot ar 

2015.gadu saistību apmērs pret pašvaldības budžetu ir pieaudzis par 0.28 %. 

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 ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2016. gada 20. 

oktobrim, ar likmi 5.86% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2015 3803 EUR. 2013. gadā veikta aizdevuma līguma 

likmju pārskatīšana slēdzot vienošanos ar Valsts kasi par % maiņu. Grozījumi līgumā paredz mainīgo procentu 

likmi 0.298 % gadā. 2016.veikta  pilnīga aizņēmuma atmaksa.  

 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 ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2017.gada 

20.jūnijam, ar likmi 6.15% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2016 3270 EUR. 2013. gadā veikta aizdevuma līguma 

likmju pārskatīšana slēdzot vienošanos ar Valsts kasi par % maiņu. Grozījumi līgumā paredz mainīgo procentu 

likmi 0.298 % gadā. 

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

  PASĪVS       Izmaiņas 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 8042601 7918912 123689 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.1. 7918912 8425092 

-506180 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 123689 -506180 629869 
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 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 31.12.2016  78561 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 ar  pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2027.gada 20. augustam ar mainīgo kredītlikmi 0.896% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2016  109157 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 trančes 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 31.12.2016  

66842 EUR. 

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

pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus ūdens drenāžas izbūve” Nr.A2/1/14/565 trančes 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 31.12.2016  143208 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 trančes Nr.P-130/2014 par aizņēmumu 

418433 EUR   ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2029.gada 20.martam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,374% 

gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2016  329411 EUR. 

 2015.gada 20.augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Straupes 

centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas” 

Nr.A2/1/15/504 trančes Nr.P-347/2015 par aizņēmumu 77035 EUR   ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 

2030.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2016 74305 

EUR. 

 2015.gada 20.augustā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Siltumtrases, 

katlumāja-Straupes pamatskola, rekonstrukcija” Nr.A2/1/15/503 trančes Nr.P-346/2015 par aizņēmumu 69035 

EUR   ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2030.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2016  66605 EUR. 

 

Pārskata gadā noslēgti 2 jauni aizdevumu līgumi prioritāro investīciju  projektu  realizācijai: 

 2016.gada 27.maijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums projekta 

„Straupes pamatskolas mācību-ražošanas darbnīcu ēkas pārbūve par interešu centru” Nr.A2/1/16/144 trančes Nr.P-

72/2016 par aizņēmumu 90084 EUR apmērā, ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2031.gada 20.maijam, ar mainīgo 

kredītprocentu likmi 0,007% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2016  90019 EUR. 

 2016.gada 30.septembrī  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums 

„Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei” Nr.A2/1/16/409 trančes Nr.P-

299/2016 par aizņēmumu 25640 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim, ar 

mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2016  25640 EUR. 

 

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu attiecinātas 2017.gadā 

atmaksājamās saistības 59688 EUR apmērā.. 

 

Mērķis 

Līguma 

parakstīš

anas 

datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Aizņēmu

ma 

līguma 

summa  

Parāds 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Darījumi (+,-) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

 

palielinājums  (+) samazinājums  (-) 

kopā 
pārskata 

periodā 
kopā 

pārskata 

periodā 

D E F I 1 2 3 4 5 10 

Rozulas kluba 

remontdarbiem 
20.10.2004 20.10.2016 49,801 3,803 49,801 0 -49,801 -3,803 0 

Stalbes 

katlumājas 

rekonstrukcija 

24.08.2007 20.06.2017 62,690 9,872 62,690 0 -59,420 -6,602 3,270 

Sporta zāles 

celtniecība pie 

Straupes 

pamatskolas 

10.12.2004 05.03.2021 244,411 96,019 243,532 0 
-

164,921 
-17,458 78,561 

Rozulas ciema 

ūdenssaimniecīb

as attīstībai 

23.08.2012 20.08.2027 144,715 119,317 144,715 0 -35,558 -10,160 109,157 

Plāča ciema 

ūdensaimniecīb

as attīstībai 

26.06.2013 20.06.2028 282,036 66,842 147,300 0 -80,458 0 66,842 
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Piezīme Nr. 5.2.-5.9.  Īstermiņa saistības 335356 EUR 

Kontu grupas 5200 - 5900 „Īstermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu samazinājušās 

par  20454 EUR.  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums Piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

  PASĪVS        

5200- 5900 Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 335356 355810 -20454 

5200 Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 59688 55166 4522 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 173297 172503 794 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 2460 1159 1301 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 0 20 -20 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 99911 126962 -27051 

 

Piezīme Nr. 5.2. Konts 5200 – īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īst. daļa 59688 EUR 
 No Pārgaujas novada pašvaldības uzskaitītajiem ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu pārgrāmatotas 2016.gadā atmaksājamās summas. 

 

Piezīme Nr. 5.4. Konts 5420 – Īstermiņa uzkrātās saistības 173297 EUR  

 

Pārskata perioda beigās: 

 154922 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; 

 593 EUR – uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem un saistības par aizņēmumu 

apkalpošanu Valsts Kasei; 

 17782 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 2460 EUR 

Stalbes 

vidusskolas 

ēkas 

energoefektivitā

tes 

paaugstināšana 

11.04.2014 20.03.2029 418,433 329,411 418,433 0 -89,022 0 329,411 

Straupes 

pamatskolas 

fasādes 

vienkāršota 

renovācija un 

lietus ūdeņa 

drenāžas izbūve 

20.08.2014 20.08.2029 160,000 154,440 160,000 0 -16,792 -11,232 143,208 

Siltumtrases, 

katlumāja-

Straupes 

pamatskola, 

rekonstrukcija 

03.09.2015 20.08.2030 74,121 69,035 69,035 0 -2,430 -2,430 66,605 

Straupes centra 

publiskās 

teritorijas 

labiekārtošana 

un vieglo 

automašīnu 

stāvlaukuma 

izbūve pie 

Straupes 

pamatskolas 

03.09.2015 20.08.2030 79,970 77,035 77,035 0 -2,730 -2,730 74,305 

Darbnīcas ēkas 

pārbūve par 

interešu centru 

27.05.2016 20.05.2031 90,084 0 90,019 90,019 0 0 90,019 

Automašīnas 

iegāde 
30.09.2016 20.09.2023 25,640 0 25,640 25,640 0 0 25,640 

x x x 
1,631,90

1 
925,774 1,488,200 115,659 

-

501,132 
-54,415 987,018 
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Pārskata perioda beigās: 

 10 EUR – iedzīvotāju ienākumu nodoklis; 

 1146 EUR – PVN nodokļa maksājumi; 

 1304 EUR – norēķini par dabas resursu nodokli. 

Nodokļu un VSAOI atlikumi pēc stāvokļa uz 31.12.2016. salīdzināti ar Valsts ieņēmumu dienesta EDS nodokļu 

salīdzināšanas izziņām. 

Piezīme Nr. 5.9.Konts 5900 - nākamo periodu ieņēmumi 99911 EUR 

 

Piezīme Nr. 5.9.1. Konts 5910 - nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 12997 EUR 

 

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

saņemtos ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem vai precēm, kurus sniegs vai piegādās nākamajos pārskata 

periodos. 

 

Konts  Pārmaksas veids  Summa 

5911 Pārmaksa par ūdeni 135 

5911 Pārmaksa par kanalizāciju 27 

5911 Pārmaksa par apkuri 153 

5911 Pārmaksa par zemes nomu 92 

5911 Pārmaksa par ceļu tīrīšanu 8 

5911 Pārmaksa par īri 9 

5911 Avansā saņemtais maksājums no Ziemeļvalstu padomes 11620 

  Kopā  12044 

 

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

nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus, tai skaitā pašvaldību administrēto nodokļu pārmaksas. 

 

Konts Pārmaksas veids Summa 

5919 NIN PĀRMAKSA Stalbes pagasts 168 

5919 NIN PĀRMAKSA Straupes pagasts 208 

5919 NIN PĀRMAKSA Raiskuma pagasts 577 

 Kopā 953 

 

Piezīme Nr. 5.9.2. Konts 5930 – avansā saņemtie transferti 86914EUR 

 

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

transfertus, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem. 

 

Konts  Summa  

5932 LR Izglītības un zinātnes ministrija 21435 

5932 LR Satiksmes ministrija 54965 

5932 LR VARAM  ministrija 10514 

   Kopā 86914 

 

Piezīme 9.1.1. Iespējamie aktīvi  

Izslēgtās zemes uz zembilanci 50264 EUR: 

 

Piezīme Nr. 9.1.3. Saņemamās soda naudas 18110 EUR  

 

Kontā “Saņemamās soda naudas” ir uzskaitītas aprēķinātās soda naudas par kavētiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumiem. 

 2016 2015 

Aprēķinātās soda naudas par kavētiem nekustamā īpašuma maksājumiem par 

zemi 

10692 10254 

Aprēķinātās soda naudas par kavētiem nekustamā īpašuma maksājumiem par 

ēkām 

7418 6792 
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Piezīme Nr. 9.5.5.. Nākotnes nomas maksājumi 10304 EUR  

 

Kontā “Nākotnes nomas maksājumi” uzrādīti nākotnes nomas maksājumi par  Straupes publiskās bibliotēkas telpu 

nomu 2017.gadam. 

 

 

3.5.Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem 

 

2016.gadā saistošie noteikumi Nr.1 ”Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2016.gadam” apstiprināti 2016.gada 

23.janvārī Pārgaujas novada domēs sēdē Nr.1., veikti 4 grozījumi minētajos noteikumos. 

 

Pamatbudžeta izpilde 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme 
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2016 2015 

Izmaiņas  

(+/-) 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 4604940 4443666 161274 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 4455914 4534354 -78440 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 291970 244124 47846 

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

summa) 
4440279 4273931 166348 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2172310 2000862 171448 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 6090 6266 -176 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 205617 182150 23467 

A1.5. Transferti 2056262 2084653 -28391 

A1.5.3. 
transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus 
38280 17627 20653 

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
2017982 2067026 -49044 

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

summa) 
4148309 4029807 118502 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 2081266 2054467 26799 

A2.2. 
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  pabalsti 

un kompensācijas/ 
579087 543801 35286 

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

braucieni//Komandējumi un dienesta braucieni 
20507 17003 3504 

A2.4. Pakalpojumi 678880 602099 76781 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

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

iegāde 

395322 436122 -40800 

A2.6. 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi//Nodokļu 

maksājumi 
7395 9178 -1783 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība//Subsīdijas un dotācijas 

126079 116523 9556 

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 259773 250074 9699 

A2.9.1.3. 
transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus 
258544 250074 8470 

A2.9.1.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, 

izņemot komersantus 
1229 700 529 

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

B2.) 
-203811 -435368 -231557 

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

summa) 
49002 23665 25337 

B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 49002 23665 25337 

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

summa) 
252813 459033 -206220 

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 908 916 -8 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde,izveide 94671 135847 -41176 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveide 157234 322270 -165036 
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C. Naudas līdzekļu plūsma no finanšu darbības (C1. - C2.) 60867 100556 -39689 

C1. 

Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C1.1. līdz 

C1.4.rindas summa)//Ieņēmumi no finanšu darbības  

(C1.1. līdz C1.4. rindas summa) 

115659 146070 -30411 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 115659 146070 -30411 

C2. 
Izdevumi no finansēšanas darbības//Izdevumi no finanšu 

darbības  (C2.1. līdz C2.4. rindas summa) 
54792 45514 9278 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 54415 43929 10486 

C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 377 1585 -1208 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 196505 -90688 287193 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 459225 549913 -90688 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 

(pēc asignējumu slēgšanas) 
608251 459225 149026 

 
- rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:  

C2.4.PROC 
Procentu izdevumi 

377 1585  

  Kopā: 377 1585  

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

Piezīme Nr.I.  

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājušies par 161274EUR. Ieņēmumu 

palielinājums saistīts ar nodokļu, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu un ieņēmumiem  no nekustamā īpašuma 

atsavināšanas.  

Piezīme Nr.II.  

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas izdevumi ir samazinājušies par 78440 EUR. Izdevumu samazinājums saistīt ar 

ilgtermiņa ieguldījumu darbības samazinājumu.   

Piezīme Nr.A.1.1.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums pret 2015. gadu ir 171448 EUR. Īpašuma nodokļa ieņēmumi ir par  

par 21430 EUR lielāki nekā 2015.gada izpildē. Īpašuma nodokļa ieņēmumu palielinājums saistīts ar kadastrālo vērtību 

palielinājumu.  

 

Piezīme Nr.A.1.2.  

Ieņēmumu samazinājums saistīts ar  administratīvo naudas sodu samaksas samazinājumu. 

Piezīme Nr.A.1.5.  

Transfertu ieņēmumu samazinājums saistīts ar valsts mērķdotācijas samazinājumu Raiskuma internātpamatskolai-

rehabilitācijas centra finansēšanai.  

Piezīme Nr.A.2. 

   Izdevumi no pamatdarbības   ir palielinājušies par 118502 EUR.  

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, un pedagogu algas likmes mērķdotācijas finansējuma  palielinājumu. Pašvaldība ir nodrošinājusi 

pedagogu darba algas finansējumu 680 EUR par likmi.  2016.gadā iegādātas darbinieku veselības apdrošināšanas polises. 

Piezīme Nr.A.4. 

Pakalpojumu apmaksa palielinājusie par 76781 EUR saistībā ar  veiktajiem  remontdarbiem pašvaldības  izglītības 

iestādēs un  pakalpojumu cenu pieaugumu.  

Piezīme Nr.A.5.  

Materiālu izmaksu samazinājums par 40800 EUR galvenokārt saistīts ar kurināmā apjoma iepirkuma samazinājumu par 

30907 EUR. Kurināmā apjoma samazinājums saistīt ar ieguldījumiem un iekārtu darbības uzlabojumiem apkures katla 

funkcionalitātē. 

Piezīme Nr.A.2.6.  

Nodokļu maksājumi samazinājušies par 2310 EUR. 

Piezīme Nr.A.2.7.  

Sociālo pabalstu palielinājums par 9556 EUR saistīts ar  pašvaldības brīvprātīgo iniaciatīvu izpildi. 2016.gadā 

pašvaldība nodrošināja  finansējumu skolēnu brīvpusdienām pašvaldības izglītības iestādēs līdz 12.klasei.. 

Piezīme Nr.B1.2. 

Ieņēmumi no ieguldījumu darbības  palielinājušies par 25337 EUR. Palielinājums saistīts ar pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Piezīme Nr.B2. 

Izdevumi no ieguldījumu darbības samazinājušies par 206220 EUR. Samazinājums saistīts ar Eiropas Struktūrfondu 

finansējuma pieejamību un apguvi. 

Izpilde pēc uzkrāšanas: 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts  2016 2015 Izmaiņas 
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A1. 

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

summa) 
4462737 4238217 224520 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2160117 1998295 161822 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 6064 6120 -54 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 180418 158853 21565 

A1.5. Transferti 2111728 2055268 56460 

A1.5.3. 

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus 
38280 17627 20653 

A1.5.4. 

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
2073448 2037641 35807 

A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 4410 19681 -15271 

A2. 

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

summa) 
4391963 4594392 -202429 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 2084176 2066356 17820 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas//Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

576087 545932 30155 

A2.3. 

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, 

darba braucieni//Komandējumi un dienesta braucieni 
20507 17958 2549 

A2.4. Pakalpojumi 662183 584705 77478 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

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

iegāde 

396100 419713 -23613 

A2.6. 

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi//Nodokļu 

maksājumi 
4010 3578 432 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība//Subsīdijas un dotācijas 

126071 117070 9001 

A2.9. Transferti 260295 250061 10234 

A2.9.3. 

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus 
259066 249361 9705 

A.2.9.4 Transferti starp valsts struktūrām 1229 700 529 

A2.10. 

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas//Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 
260376 567956 -307580 

A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 2158 21063 -18905 

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 70774 -356175 426949 

B2. Finanšu izdevumi (-) -1286 -1169 -117 

B3. 

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

realizācijas //Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no 

pamatlīdzekļu realizācijas  

33190 17424 15766 

B. Cits pārsniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.) 31904 17279 14625 

D. 

Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+ 

B.+C1.+C2.+C3.) 
102678 -338896 441574 

    

 Paskaidrojumi par:  

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

A1.8.UZKR Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 2889 

A1.8.INV Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 376 

A1.8.BEZA 

Ieņēmumi no bez atlīdzības  saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/ pasīviem, izņemot 

transfertos norādīto 
207 

A1.8.MEZ Ieņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma  938 

  Kopā 4410 

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

A2.11.IZSL 

Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu) vērtības un 

vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites 
2158 

  Kopā 2158 

B2.PARV 

Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu  un vērtspapīru pārvērtēšanas un vērtības 

samazinājuma izmaiņām 
-1024 

B2.PROC Procentu izdevumi no finanšu darbības -262 

  Kopā -1286 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums: 
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Piezīme Nr.A2.10. 

 Amortizāciju izmaksu samazinājums saistīts ar autoceļu nolietojuma periodu. 

 

3.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 

 

Naudas plūsma 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2016 2015 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 416359 395829 20530 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 330653 293980 36673 

A. 
Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - 

A2.) 
203783 210778 -6995 

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

summa) 
416359 395829 20530 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 235049 227768 7281 

A1.5. Transferti 183310 168061 15249 

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

summa) 
212576 185051 27525 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 13774 9485 4289 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  

pabalsti un kompensācijas//Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas,  sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

3762 2908 854 

A2.4. Pakalpojumi 183971 164423 19548 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, periodika//Krājumu, materiālu, preču 

iegāde 

11069 8235 2834 

B. 
Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. 

- B2.) 
-118077 -108929 -9148 

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

rindas summa) 
118077 108929 9148 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 118077 108929 9148 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 85706 101849 -16143 

NL1. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

sākumā 
273626 171777 101849 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 
359332 273626 85706 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

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

mērķdotācijas no valsts budžeta autoceļu fondam. 

 

 

Piezīme Nr. I 

 Pārskata gādā speciālā budžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 20530 EUR. Ieņēmumu palielinājums ir  saistīts ar 

transferta maksājumu autoceļu uzturēšanai palielinājumu. 

  

Piezīme Nr.A1.1. 

 Pārskata gada DRN ieņēmumi ir palielinājušies par 7281 EUR. 

 

Piezīme Nr.A1.5. 

 Pārskata gadā palielinājusies valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par 20530 EUR. 

 

Piezīme Nr. II 

 Pārskata gadā izdevumi palielinājušies par 27525 EUR.  Izdevumu palielinājums saistīts ar finansējuma 

palielināšanu autoceļu uzturēšanai un vides inspektora daba slodzes palielināšanu līdz pilnai slodzei. 

 

Faktiskā izpilde 

 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2016 2015 Izmaiņas 

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

summa) 
393195 369998 23197 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 235049 227768 7281 
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A1.5. Transferti 158146 142230 15916 

A1.5.4. 
transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 
158146 142230 15916 

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

summa) 
382002 545969 -163967 

A2.1. Atalgojums//Darba samaksa 13764 9701 4063 

A2.2. 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas//Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

3762 2908 854 

A2.4. Pakalpojumi 184118 164704 19414 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

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

iegāde 

10874 8568 2306 

A2.10. 
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas//Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 
169484 360088 -190604 

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 11193 -175971 187164 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums: 

Piezīme Nr.A2.5. 

 Amortizāciju izmaksu samazinājums saistīts ar autoceļu nolietojuma periodu. 

 

3.7. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  ieņēmumiem un izdevumiem 

 

Naudas plūsma 

Piezīme Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 2016 2015 Izmaiņas 

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 7875 13804 -5929 

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 5542 11850 -6308 

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 3471 5346 -1875 

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

summa) 
7875 13804 -5929 

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

summa) 
4404 8458 -4054 

A2.1. Atalgojums 375  375 

A2.4. Pakalpojumi 1527 3529 -2002 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

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

grāmatu iegāde 

2502 4929 -2427 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 1138 3392 -2254 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 2333 1954 379 

NL1. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

sākumā 
18012 16058 1954 

NL2. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 

beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 
20345 18012 2333 

 

 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

Piezīme Nr. I  

 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi naudā no juridiskajām personām 1000 EUR apmērā un fiziskām personām 4860 

EUR apmērā.  

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

Pārgaujas novada Pašvaldībai: 

 SIA “Unguri” ( reģ.Nr.49503002863) 1000 EUR, t.sk. Ungurmuižas pasākumu “Šubertiāde” atbalstam 1000 

EUR,; 

 Fizisku personu apvienība -Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 4292 EUR Straupes pamatskolas mācību 

līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 Fiziska persona  568 EUR,  maznodrošināto ģimeņu atbalstam; 

 Saņemtas grāmatas 589 un mācību līdzekļi 839 EUR vērtībā 
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Stalbes viduskolai: 

 Fiziska persona 50 EUR skolas bibliotēkas krājumu palidināšanai; 

 SIA “Eu.Promotions Baltic” mācību materiāli par 142 EUR un inventārs par 318 EUR; portatīvais dators 269 

EUR 

 Skolas arodkomiteja – mazvērtīgais inventārs par 272 EUR; 

 

Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centram: 

 

Saņemtie ziedojumi naudā materiāltehniskās bāzes papildināšanai: 

 Nodibinājuma fonds “Nāc līdzi”44 EUR; 

 SIA “Partneri M.G.” (r.nr.40103193226) 315 EUR; 

 Rīgas Hanzas Rotari klubs( r.nr.40008014460) 100.00 EUR; 

 Cēsu Rotari klubs (r.nr.40008051698) 550 EUR; 

 ValkasRotari klubs(r.nr.40008039144) 7 EUR; 

 SIA “Unguri”(r.nr.49503002863) 1000 EUR 

 

Saņemtie ziedojumi naturālā veidā: 

 SIA “Partneri M.G.” (r.nr.40103193226) projektori 3 gab.- 3600 EUR, interaktīvā tāfele 1500 EUR, motorizēts 

ekrāns 860 EUR; 

 SIA “Cenu klubs” (r.nr.40003592887) mazvērtīgais inventārs 148 EUR; 

 SIA “ Promotions Baltic” “Maxima”  sporta inventārs 564 EUR; 

 SIA “Pigu Latvia” (r.nr.43603025092) sporta inventārs 67 EUR; 

 SIA “Borngate” (n.r.40103491374) sporta inventārs 415 EUR; 

 Fiziskās personas  grāmatas 81 EUR. 

 

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi. 

 

 

 

3.8. Plānotais budžets 2017.gadā 
 

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2017. gadam   

       
Saistošie Nr.1 

Klasif.    kods Rādītāji Rinda 

  Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2340924 

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa   2 2126823 

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3   

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 2126823 

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis  5 214101 

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi   6 182624 

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 7 172624 

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 8 10000 

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām   9 31477 

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 10 28477 

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 3000 

   Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 12 3750 

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas  13 3000 

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv.  budžetā 14 2000 

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 15 1500 

 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 16 500 

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas   17 1000 

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecība publiskās vietās 18 500 

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 19 500 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas   20 250 
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10.1.4.0.    Pašvaldības administratīvie sodi 21 250 

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi   22 500 

  Pārējie ieņēmumi  23   

12.2.4.0. Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. izmantošana 24 500 

13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 25   

    Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 26 2470423 

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 27 2445423 

18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 28 20000 

18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 29 279004 

18.6.2.5 Mērķdotācija Raiskuma sanatorijas internātskola 30 597496 

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām - ASISTENTI 31 19500 

  LAD, Hanza, KAC  FINANSĒJUMS 32 66574 

  Dotācijas no budžeta 33 920000 

18.6.4.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. izd. no PFIF 34 533439 

18.6.9.1. Mērķdotācija amatieru kolektīvu vadītājiem 35 3410 

18.6.9.2. Stipendiātu programma 36 6000 

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti  37 25000 

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 38 25000 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 39 25000 

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 40 135000 

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  41 135000 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 42 14000 

21.3.8.1. Telpu noma 43 5000 

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 44 4000 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 45 5000 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  maksas pakalpojumiem  46 121000 

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 47 2000 

21.3.9.4. Ieņēmumi no komunālās  saimniecības pakalpojumiem 48 115000 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 49 4000 

   I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 50 4950097 

  Vispārējie ieņēmumi 51 2479674 

  Transferti 52 2470423 

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam  

 
   

 
Klasif.      kods Rādītāji Rinda 

Saistošie Nr.1 

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 456066 

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 437066 

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde   4 315066 

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 12000 

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 110000 

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 13500 

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 8 5500 

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  9 83467 

03.200.008   Ugunsdrošība  10 25000 
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03.300.009   Bāriņtiesa 11 33467 

03.400.077   Policija 12 25000 

04.000.000 Ekonomiskā darbība  13 29840 

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 14 5840 

04.510.055  Autotransports 15 24000 

05.200.000  Vides aizsardzība  16 52820 

05.200.012  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 17 13820 

05.200.013  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 18 14400 

05.200.077  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 19 2400 

05.200.014  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 20 22200 

06.000.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  21 1765198 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   22 100018 

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 23 49820 

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 24 7420 

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 25 17745 

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 26 25033 

06.200.000 Teritorijas attīstība 27 1205257 

06.200.016   Teritoriālā plānošana 28 230675 

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 29 34349 

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 30 25253 

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 31 24980 

  Mācību centra izveide 32 890000 

06.300.000 Ūdensapgāde  33 58930 

06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 34 14930 

06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 35 24000 

06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 36 3000 

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 37 17000 

06.600.023 Teritorijas un mājokļu apsaimn.- kom.saimn.vadība 38 98000 

06.601.000 Kapu saimniecība 39 76452 

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 40 40140 

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 41 4950 

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 42 31362 

06.603.000 Apkure  43 226541 

06.603.027   Apkure - Straupe 44 73109 

06.603.028   Apkure- Stalbe 45 106820 

06.603.029   Apkure - Raiskums 46 46612 

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 47 561050 

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi  48 129428 

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 48 38960 

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 49 30468 

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 50 4000 

08.100.062   Sporta funkciju deleģēšana 51 56000 

08.210.000   Bibliotēkas 52 82714 

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 53 25300 

08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 54 13360 

08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 55 44054 

08.220.000   Muzejs 56 33000 

08.231.000   Kultūra 57 199227 
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08.231.038     Kultūra- Straupe 58 69803 

08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 59 71405 

08.231.040    Kultūra -Raiskums 60 58019 

08.228.067 Sabiedriskās attiecības 61 42540 

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 62 74141 

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 63 46845 

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 64 7155 

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 65 20141 

09.000.000 Izglītība 66 1990689 

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība  67 1775689 

09.210.047      Pamatskola - Straupes 68 405508 

09.210.000 Pamatskola - Raiskuma internātpamatskola 69 666080 

09.211.049 Vidusskola Stalbe 70 704101 

09.600.075   Pārējā citur neklasif. izglītības pakalpojumi 71 25000 

09.820.000   Pārējā citur neklasif .izglītības pakalpojumi 72 190000 

10.000.000 Sociālā  aizsardzība  73 334924 

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti 74 6300 

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība 75 328624 

10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -sociālais dienests 76 121734 

10.920.060 
Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības pasākumi-

pabalsti 
77 135750 

10.930.065 
Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības pasākumi-

pansionāti 
78 50000 

10.930.095 Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi 79 21140 

  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 81   

1000 Atlīdzība 82 2349317 

1100 Atalgojums 83 1831195 

1200 Darba dev.soc.iemaksas 84 518122 

2000 Preces un pakalpojumi  85 1405641 

2100 Komandējumu izdevumi 86 43576 

2200 Pakalpojumi 87 932557 

2300 Preces 88 415208 

2400 Izdevumi periodikai 89 3680 

2500 Nodokļu maksājumi 90 10620 

4000 Procentu izdevumi  91 2000 

5000 Pamatkapitāla palielināšana 92 1136792 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 93 1650 

5200 Pamatlīdzekļi 94 1135142 

6000 Sociāla palīdzība 95 140304 

7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 96 240000 

  Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 97 5274054 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  98 5274054 

  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 99 5274054  

  Aizņēmuma  atmaksa 100 65000 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 101 608251 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 102 219294 

  Izdevumi kopā 103 5274054 
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Speciālā budžeta plāns 2017 

  

  
  IEŅĒMUMI     

Klasif.    kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 

   I  Kopā ieņēmumi   1 381310 

   III Nodokļu ieņēmumi   3 200000 

1.0. Tiešie nodokļi  4 200000 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5 200000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6 200000 

5.0 Transferti 7 181310 

18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 8 181310 

    
  IZDEVUMI     

Klasif.      kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 

  

05.200.000  Vides aizsardzība  1 108980 

05.200.012  Vides aizsardzība  2 108980 

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  3 181321 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   4 181321 

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 5 62609 

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 6 43969 

06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 7 74743 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  8 290301 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā AUTO 39782 

    DRN 319550 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās AUTO 39771 

    DRN 410570 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts par 

Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada budžetu 
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā  nodrošina   savu   autonomo  

funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām un 

tiek veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.. 

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, ”Par 

pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, LR Ministru kabineta noteikumos un citos 

likumdošanas aktos izvirzītās prasības. 

 Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekami 

finanšu līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība valsts ekonomikas attīstībā un valstiski tiek mainīti pašvaldību 

ietekmējošie nodokļi, tad attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā 

periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši 

pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un uzdevumiem. 

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas novada 

domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2017.gada 18. un 19.janvārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un 

budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus. 

 2017.gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu 

remonti. Turpināsies ēku un ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu 

samazinājumu nākotnē. Tiks izvērtēta elektroenerģijas ekonomiska lietošana un lietderīga autotransporta izmantošana. 

Turpinās darbs, lai  attīstītu un pilnveidotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Pārgaujas 

novada dome 2016.gadā ir uzsākusi  un turpinās  realizēt ES projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
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apvidos”.  Šī projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.   

Sastādot 2017.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot 

budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu.  

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus). 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

      Pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada ieņēmumi plānoti 4950097 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta 

ieņēmumu palielinājums ir 9.31 %, salīdzinot ar 2016.gada budžetā saņemtajiem ieņēmumiem.  

      Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem un ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem un 

budžeta iestāžu ieņēmumi.  

      Nodokļu ieņēmumi. 2017.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 2340924 EUR  vai par 7.20 

% vairāk kā SAŅEMTI 2016.gada budžetā.  

      Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 2126823 EUR un nekustamā īpašuma 

nodoklim 182624 EUR Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti  200619 EUR vai par 9.43 % vairāk kā 2016.gada 

budžetā.  

       Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti  182624 EUR vai par 13 % mazāk nekā 2016.gada budžetā. Plānojot 

nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus ņemts vērā nodokļu ieasēšanas piesardzības princips. 

Nenodokļu ieņēmumus 2017.gadā plānots iekasēt 3750 EUR apmērā vai par 93.3 % mazāk  kā 2016.gadā. Šos ieņēmumus 

veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. 

Ieņēmumu plāna samazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 2017.gada sākumā vēl nav plānots. 

  

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2017.gadā plānoti  2470423 

EUR vai par 16.96 % vairāk nekā 2016.gadā. Valsts budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2017. 

Pašvaldībai piešķirta papildus valsts budžeta dotācija  920000 EUR apmērā konkrētu mērķu īstenošanai. 30000 EUR 

piešķirti Stalbes vidusskolas stadiona rekonstrukcijai un 890000 EUR Dabas un tehnoloģiju parka izveidei Daibes poligona 

teritorijā.  

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  2017.gadā plānoti 135000 EUR vai 35.49 % mazāk kā 2016.gadā.  Ieņēmumu 

samazinājums plānots pēc piesardzības principa, vērtējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un  pakalpojumu pieprasījumu 

apjomu. 

 

 

 

 Specbudžeta ieņēmumi 

 

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

nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam. 

       Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2017.gadā  paredzēti 381310 EUR apmērā. Autoceļu fonda ieņēmumi šajā 

gadā ir plānoti 181310 EUR, tādā pašā apjomā kā 2016.gada budžetā, ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānoti  200000 

EUR apmērā, saglabājot iepriekšplānotos apjomus.  

 

Pamatbudžeta izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos 

uzdevumus. 

Pamatbudžeta 2017.gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 5339054 EUR apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumi ir par 16.54 % lielāki salīdzinot ar 2016.gada budžeta naudas  izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie 

izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās. 

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 456066 EUR apmērā. Šajos izdevumos ietilpst 

izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu maksājumi.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības nolikumam, 

pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, 

savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina 

administrācija. Vispārējo valdības dienestu  izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 9 %. 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti  83467 EUR  vai 2 % no kopējiem 

izdevumiem. Šajā nozarē uzskaita  novada bāriņtiesas un bāriņtiesas locekļu izmaksas, kā arī  izmaksas par pašvaldības 

policijas, darba drošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas.  

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 29840 EUR vai 0.06 % no 

kopējiem izdevumiem. Pašvaldība  arī 2017.gadā finansēs lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu. Konsultanta darbības 

ietvaros paredzēti dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbības attīstību un iespējamo finanšu resursu piesaisti 

darbības attīstībai.  

Vides aizsardzībai 2017. gada budžetā plānoti 52820 EUR vai 1 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šajā gadā 

nav paredzēti lieli kapitālie izdevumi  

       Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 1765198 EUR  vai 33 % no 

kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 67 % vairāk  kā 2016.gadā. 

 Mājokļu un ēku uzturēšana 100018 EUR vai 6 % no kopējā teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.gadā plānots 

turpināt uzturēt pašvaldības nekustamo īpašumu. Lielākie plānotie darbi: 

*Nekustamā īpašuma “Rozulas tautas nams” daļas ēkas iegāde un fasādes un jumta sakārtošanas uzsākšanas darbi; 

*Logu nomaiņa ēkā “Baukalni” 
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*Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajā dzīvoklī ēkā “Kalmes”   

*Administratīvo telpu kapitālais remonts ēkā “Tautas nams” 

*Sociālā dienesta krīzes centra remonts 

 

Teritorijas attīstība  1205257 EUR vai 68 % no kopējā teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.gadā lielāko izdevumu 

pozīciju veido Valsts mērķdotācija 890000 EUR Dabas un tehnoloģiju parka izveidei Daibes poligona teritorijā. 

Mērķdotācijas finasējums ir paredzēts  Daibes Dabas tehnoloģiju parka apmeklētāju centra ēkas būvniecībai  un  tai 

pieguļošo infrastruktūras – dabas takas izveidei. Projekta  mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā veicināt un veidot 

sabiedrības izpratni par antropogēno ietekmi uz vidi, pilnveidot praktiskās prasmes ilgtspējīgā vides kvalitātes saglabāšanā 

un dabas resursu izmantošanā – palīdzēt ikvienam indivīdam apzināties un apgūt veselīgas dabas mijiedarbības principus ar 

apkārtējo vidi. 

2017.gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā,  turpināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko 

organizāciju  idejas izsludinot konkursu un piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 400 EUR apmērā vienam, ar kopējo 

konkursa finansējumu  4000 EUR. 

Šogad paredzēts jauns finansējuma veids - Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanai - 3 uzņēmējiem - 1.vieta 3 000 EUR; 

2.vieta 2000 EUR; 3.vieta 1000 EUR. Finansējuma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības 

uzsākšanas veicināšanu. 

Tiks turpinātas dalības uzsāktajos sadarbības projektos: 

*Kultūras ministrija; programma „Izaugsme un nodarbinātība” / ERAF; SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika lokos” – projekta ietvaros plānots sakārto Ungurmuižas kompleksa siltumapgādes 
un apkures apkures sistēmu. 
*VARAM, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”, 5.4.1.1. pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” "Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas 
Nacionalajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados"  - projekta ietvaros plānots sakārtot gājēju pastaigu takas gar 
Sarkanām klintīm, projekts tiks realizēts kopā ar Cēsu novadu. 
*Europe for Citizens :  Eiropa pilsoņiem Small Markets at the Heart of EU Economy / vad. Partneris Malta 
(Mellieha) – projekta ietvaros plānost apgūt starptautisko pieredzi mazās uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai. 
*Erasmus +,:Projekts Jaunatnes jomā / vad. Partneris Vācija (Brandenburga) – projekta mērķis jaunatnes starptautiskā 

sadarbība. 

*Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam: Projekts HANSA – projekta ietvaros plānots popularizēt Hanzas 

savienības attīstību.  

* Budžeta gadā tiks turpināti iesāktie sadarbības projekti ar Norvēģijas un Ukrainas pašvaldībām organizējot un nodrošinot 

savstarpējās apmaiņas vizītes izglītības un uzņēmējdarbības jomās. 

* tiks turpināti uzsāktie staprnovadu  sadarbības projekti ar Amatas, Līgatnes un Cēsu novadiem. 

 

Ūdensapgāde 58930 EUR vai 3 % no teritorijas attīstības budžeta. Lielākie izdevumi šogad no pamatbudžeta 

paredzēti ir ūdens skaitītāju  uzstādīšanas izmaksas. 2017.gadā plānots sakārtot un nodrošināt ūdens resursu  uzskaiti. 

Komunālās saimniecības vadība  98000 EUR  vai 4 % no kopējiem teritorijas attīstība izdevumiem.

 2017.gadā paredzēts iegādāties jaunu transportlīdzekli Straupes komunālās saimniecības vadītāja vajadzībām.  

Kapu saimniecība 76452 EUR. 

2017.gadā tiks realizēts LEADER projekts Straupes kapu mūra atjaunošanai 25000 EUR. 

 Apkure 226541 EUR vai  13 % no teritorijas apsaimniekošanas budžeta. Lielākie kapitālie ieguldījumi paredzēti 

Auciema katlumājā, projekta ietvaros paredzēts nomainīt apkures katlu un ēkas iekšējos siltumapgādes inženiertīklus. 

Projekta realizācijai pēc iepirkuma veikšanas tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. 

 

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 561050  EUR vai 11 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 

kas ir par 15.07 % vairāk kā 2016.gadā.  

Sporta pasākumi  129428 EUR vai 23 % no atpūtai un sportam paredzētā budžeta apjoma. Pašvaldība nodrošina 

Stalbes un Straupes sporta zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma 

nodrošinājumu pēc Sporta kluba “Pārgauja” pieprasījuma.  Finansējums tiek piešķirts pieaugušo  un jauniešu florbolam 

48000 EUR, Orientēšanās sportam 5600 EUR,sporta klubam “Mārkulīči” 1185 EUR, Biedrībai “Free Wind Archers” 4000 

EUR, PĀRĒJIEM (basketbols, volejbols, biatlons, futbols) 2860 EUR.  

Raiskumā tiek finansēta trenažieru zāles uzturēšanas izmaksas.  

2017.plānots veikt Straupes sporta zāles daļēju jumta maiņu un veikt fasādes atjaunošanas darbus. Projekta realizācijai pēc 

iepirkuma veikšanas tiks ņemts aizņēmums Valsts kase.   

 Bibliotēkas  82714 EUR vai 15 % no kopējā atpūtai un sportam paredzētiem līdzekļiem. 2017.gadā ieplānots 

Raiskuma  bibliotēku pārcelt uz atbilstošākām un pieejamākām telpām. Pārcelšanas un remonta izmaksas plānotas līdz 

30000 EUR. 

Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas daiļliteratūras  papildināšana  1500 EUR un 

preses abonēšana 500 EUR KATRAI bibliotēkai. Finansējums nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību 

lasītājiem.  

 Kultūra, kultūras pasākumi 199227 EUR vai 35 % no kopējā finansējuma  atpūtai un kultūrai. Kultūras budžeta 

ietvaros tiek nodrošināti novada  kultūras pasākumu un  kultūras namu  uzturēšana. Kā katru gadu tiks finansēti Novada 

svētki, valsts svētki, sakoptāko sētu  konkurss un Saimniekballe, Šubertiāde un Mazie opermūzikas svētki.  

2016.gadā uzsākti LEADER projekti, kuru realizācija noslēgsies 2017.gadā: 

* Tautas tērpu iegāde Raiskuma Jauktajam korim  10157 EUR; 

* Aprīkojuma iegāde Auciemmuižai 5151 EUR; 

*Aprīkojuma iegāde Straupes pagasta Tautas manam 19217 EUR; 
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*Tautas tērpu iegāde Straupes pagasta  kolektīviem – “Munsturis”, “Straupe”, “Idumeja” 16312 EUR. 

  Pašdarbība 74141 EUR vai 13 %  no kopējā finansējuma atpūtai un kultūrai. No pašvaldības budžeta tiek 

finansēti 12 kolektīvi.  Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts 

transports uz novadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadraudzības vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.  

Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepieciešamo inventāru. 

 

  Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 1990689 EUR vai 38% no kopbudžeta.. Valsts budžeta 

mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam. Raiskuma internātpamatskola- rehabilitācijas centrs pilnībā tiek 

finansēts no valsts mērķdotācijas.   Skolu uzturēšanai un pedagogu algu apmaksai no pašvaldības papildus tiek piešķirts 

523802 EUR Stalbes vidusskolai un 283212 EUR Straupes pamatskolai. Pašvaldība  maksājumos par savstarpējo izglītības 

pakalpojumu saņemšanu ieplānojusi 190000 EUR. Pašvaldība 2017.gada budžeta plānā ir nodrošinājusi pirmskolas 

pedagogu algu finansējumu 620 EUR apmērā par likmi un ieplānota likmes samaksas palielināšanu no 01.09.2017 līdz 680 

EUR.  Ar budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2017.gadā turpināsies stipendiju izmaksa 

skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina  apmaksātas brīvpusdienas no 5/6  

gadniekiem līdz 12.klasei.   Pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības 

iestādēs. 

 Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 334924 EUR  vai 6 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu 

izmaksu. Piešķiramo pabalstu lielums ir saglabāts iepriekšējā gada līmenī.  Pašvaldība turpina iesaistīties  valsts apmaksātu 

bezdarbnieku atbalsta programmā, tādejādi nodrošinot 3 darba vietas novada bezdarbniekiem teritorijas uzkopšanas darbos. 

Tiek nodrošināta asistentu pakalpojumu sniegšana un apmaksa. Pašvaldība finansē arī Samariešu apvienības sniegtos 

sociālos pakalpojumus. 

 

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

pamatsummu atmaksai plānoti 65000 EUR. 

 

SPECBUDŽETA IZDEVUMI 

 

Speciālā budžeta izdevumi 290301 EUR. 

 Speciālajā budžetā paredzēti līdzekļi vides aizsardzības un labiekārtošanas budžetam   108980 EUR apmērā un ceļu 

uzturēšanai no valsts mērķdotācijas 181321 EUR apmērā.  

Ceļu uzturēšanas izdevumi tiek sadalīti atbilstoši katras teritorijas pašvaldībai piederošo ceļu kopgarumam.  Pārgaujas 

novada dome 2016.gadā ir uzsākusi  un turpina  realizēt ES projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”.  Šī projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir paredzētas  760000 EUR apmērā. Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot sekojošus 

ceļa posmus:  

*Čaukas – Ziemeļi; 

*Straupe – Bērzmuiža – Klāmaņi; 

*Čaukas – Kūdums; 

*Jaunzemi – Vārnēni; 

*Mazaiskrogs – Irbēni; 

*Zaķi – Stalbe; 

*Lielandžas – Kiržu ezers; 

*Bērziņi – Drišķins – Lācīši; 

 

Lielākie vides budžeta izdevumi: 

*Stalbes pagasta Parka ielas ūdensvada izveidošana 25000 EUR; 

*Ungura, Strīķu, Lenču kapu teritoriju labiekārtošana 35000 EUR; 

*Meniķa izveidošana Auciema ezeram 2000 EUR; 

*Dzirnavupītes attīrīšana 4000 EUR; 

*Zivju resursa atjaunošana 5000 EUR; 

*Ungura ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde 5000 EUR.  

* Tehnikas novietnes  un publiskās tualetes būvniecība Raiskuma parkā 275000 EUR. Projekta realizācijai pēc 

iepirkuma veikšanas tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. 

 

 

 
 


