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

   
11. Revidents ................................................ Sandra Vilcāne, SIA ”Revidents un 
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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”. 
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1.3. Sadarbība un projektu realizācija 
 

Šajā gadā Pārgaujas novadā ir iesākti vai jau pilnībā realizēti vairāki projekti, kuros 

piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums. Visvairāk projektu pašvaldība realizē, 

piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu 

LEADER projektos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtiecīgas un savstarpēji 

koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšana.  

Šajā gadā ar LEADER projektu finansējumu pie jauniem tautas tērpiem tikuši novada 

deju kolektīvi – DK Munsturis, VPDK Straupe un DK Idumeja-, kā arī Raiskuma jauktais 

koris. Iegādāts tehniskais aprīkojums Straupes un Raiskuma tautas namiem, kas sniedz iespēju 

uzņemt māksliniekus un nodrošināt viņu uzstāšanos ar piemērotu skaņas un gaismas aparatūru. 

Īstenots arī vides pieejamības uzlabošanas un aktīvās atpūtas dažādošanas projekts Raiskuma 

internātpamatskolas-rehabilitācijas centra teritorijā, uzstādīti āra trenažieri un nobruģēts 

automašīnu stāvlaukumu pie skolas. Pabeigts Straupes kapu labiekārtošanas projekts, kura 

ietvaros ir atjaunots vēsturiskais kapu mūra žogs un paplašināts bruģa klājums ap kapliču. Daļa 

žoga izbūvēta no jauna, lai akmens nožogojums būtu visas ceļmalas garumā. No jauna mūrēti 

arī stabi pie kapličas un nobruģēts laukums, tā sakārtojot kapličai piegulošo teritoriju.  

Projekta ietvaros pārbūvēts pludmales volejbola laukums Straupē,  nostiprināts   un 

nomainīts laukuma segums, iegādāti jauni balsti un tīkli, tāpēc jau nākamajā gadā laukums 

gaidīs aktīvos novada iedzīvotājus un viesus uz sportisku atpūtu pārbūvētajā laukumā.  

Vēl divi projekti ir aktīvā procesā – āra trenažieru uzstādīšana Auciema muižas parkā 

un Raiskuma muižas terases atjaunošana. Būvniecības darbi plānoti 2018. gadā.  

Publiskā finansējuma daļa LEADER projektos sastāda 124 961.06 EUR, pārējās 

izmaksas 10 % apmērā  tiek segtas no pašvaldības budžeta.  

Sadarbojoties ar partneriem, tiek īstenoti arī divi Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) projekti. –un.  

Projektā  “Dabas takas infrastruktūras atjaunošana pie Sarkanajām klintīm” kas tiek 

realizēts “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas 

novados”, kas tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi 

mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”, ir uzsākti 

būvniecības darbi, un teritorija ir norobežota. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot gājēju taku 

gar Sarkanajām klintīm, izvietot informācijas stendus, atpūtas soliņus, atkritumu urnas, kā arī 

sakārtot piebrauktuvi un stāvlaukumu.  Projekts tiek īstenots kopā ar partneri – Cēsu novada 

pašvaldību. Projekta izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ERAF. 

Projektā “Ungurmuižas ledus pagraba atjaunošana un apkures izbūve” kas tiek 

realizēts  “Kultūra vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas īstenots specifiskā atbalsta 

mērķa pasākumā 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 

kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Pārgaujas novada pašvaldība sadarbojas ar vairākām 

Vidzemes pašvaldībām, taču vadošais partneris ir Siguldas novads. Projekta ietvaros 

Ungurmuižā tiks atjaunota ledus pagraba ēka, ievietojot tajā granulu apkures katlu un granulu 

noliktavu, bet otrais stāvs tiks izbūvēts saimnieciskajām vajadzībām. Paredzēta arī apkures 

sistēmas ieviešana Kungu mājā un vecās skolas ēkā.  

Paralēli investīciju projektiem turpinās arī starptautiskie sadarbības projekti HANSA, 

Small Markets at the Heart of EU Economy (tulk. Mazie tirgi Eiropas ekonomikas sirdī) un 

Livonijas kulinārais ceļš.  

Ar Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. 

pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” 

atbalstu, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, deputātiem un  jauniešiem no Pārgaujas, 

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem, tiek 

īstenots projekts jauniešiem “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”. Šobrīd tiek veikta 

jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu 
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vajadzības, lai projekta noslēgumā 2018.gada septembrī kopīgi tiktos konferencē, kurā tiks 

prezentētas katra novada jaunatnes politikas stratēģijas.  

Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no aktīvajām, kura iesaistījusies Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projektā „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga 

pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”. 

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot 

izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no 

prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem 

uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Projektu plānots īstenot līdz 

2019.gada decembrim.  

Aktīva Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaiste pašvaldības projektiem plānota arī 

turpmāk, kā viens no nākamā gada apjomīgākajiem projektiem tiks realizēts Pārgaujas novada 

pašvaldības grants ceļu pārbūves projekts, kura laikā paredzēts pārbūvēt piecus no pašvaldības 

grants ceļiem, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī. Līgumi ar būvniekiem jau ir noslēgti un pavasarī 

pie labvēlīgiem laikapstākļiem tiks uzsākti būvdarbi. 90% no atbalstāmajām izmaksām sastāda 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, bet pārējais ir 

pašvaldības līdzfinansējums.  
 

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 
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vides attīstība. Jo sakārtotāka infrastruktūra un apkārtējā vide, jo pievilcīgāks novads dzīvošanai, 

tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Stratēģiskais mērķis nodrošina novada fizisko attīstību. 

SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide – lai būtu iespējama novada vides un 

sabiedrības attīstība, nepieciešama pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas nodrošina gan darba iespējas 

vietējiem iedzīvotājiem, gan ļauj attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot novadā pieejamos resursus, 

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  

 

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. 

 

 

1.6. Vadības ziņojums par 2017.gadu 
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Vadības ziņojums 

 

1. Vispārējais raksturojums 

 

Pamatojoties uz likumu “Par administratīvi teritoriālo reformu” 2009.gada 1.jūlijā tika izveidota 

administratīvā teritorija- Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir lauku teritorijas un apdzīvotu vietu 

nedalāma administratīvi teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastu 

teritoriju vienības. 

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

Priekuļu novadiem. 

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un 

kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada Dome atbilstoši kompetencei ir 

atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 Pārgaujas novada pašvaldības 2017.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. 2017.gadā 

notikušas: 

 Domes sēdes  16, no tām 4 ārkārtas, nav atcelta neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma 

dēļ, pieņemti 230 lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto lēmumu izpildi; 

 Finanšu komitejas sēdes – 10; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes –11; 

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

 Administratīvās komisijas sēdes -4; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 3. 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes 1; 

 Iepirkumu komisijas sēdes –95, veiktas 30 iepirkumu procedūras, t.sk.  82. panta kārtībā – 

6, 9.panta kārtībā -17 un 6 atklāti konkursi. Izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu ir 

veikts 1 iepirkums. 

 Izdoti  15 saistošie noteikumi,  t.sk. par budžetu un grozījumu izdarīšanu – 3 

 

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; 

 Dažādi speciālisti. 

 

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 2017.gada pārskatā ir iekļauti:  
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 Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu finanšu dati  un domes nolikumā 

reģistrēto pašvaldības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 2017.gadu;  

 Raiskuma internātpamatskolas- rehabilitācijas centra 2017.gada  pārskats; 

 Stalbes vidusskolas 2017.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”; 

 AS „CATA. 

 

2018.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 3926 iedzīvotāji, Pārgaujas novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  34 dzimušie un 52 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.  

2017.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. 

2017.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 5.68 milj. EUR un izdevumi 6.09 

milj. EUR apmērā. Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  105.45%  un izdevumiem 92.31 % pret 

plānu. Budžeta ieņēmumi  novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem un 

investīcijām, nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas. 

Infrastruktūras attīstībai saņemti aizņēmumi Valsts kasē 0,7 milj. apmērā. Saistību apmērs 5.17%  pret 

budžeta ieņēmumiem.  

Pārskata tika turpināts aktīvs darbs, lai piesaistītu ES fondu plānošanas perioda 2014.- 2020.gadam 

pieejamo finansējumu, 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 novirzot šim mērķim 1.345 milj. EUR 

finansējumu, no kuriem 0.76 milj. EUR ir LAD ES finansējums un 0.585 milj. EUR aizņēmums no 

Valsts kases aizdevuma līdzekļiem.  

 

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 sporta zāles pārbūve, uzbūvēts interešu izglītības centrs “Urda”, 

renovēts Stalbes vidusskolas  universālais sporta laukums, atjaunoti iekšējie 

inženierkomunikāciju tīkli Raiskuma pamatskolā, renovēta Auciema katlumāja ar 



 

10 

 

siltummezgliem, pabeigta Unguru kapu labiekārtošana, veikta Straupes kapu mūra renovācija, 

veikta Raiskuma tehnikas novietnes izbūve, renovēts Straupes smilšu pludmales laukums, 

uzsākta Dabas takas izbūve pie Sarkanajām klintīm, izstrādāti dažādi infrastruktūras attīstības 

projekti, kuru realizācija paredzēta nākošajos gados.  

 Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar novada uzņēmējiem, aktivitātes galvenais 

mērķis ir rast labākus risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam un attīstībai Pārgaujas 

novadā. 2017.gadā organizētas nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās izstādēs, 

atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos, kā arī izdots jau trešais novada uzņēmējiem veltīts 

gada kalendārs, ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji guvuši atbalstu ne tikai dalībai 

izstādēs, bet arī amatnieku un mājražotāju tirdziņos. Turpināta sadarbībā ar LTRK Vidzemes 

nodaļu organizēts divu dienu apmācību cikls novada uzņēmējiem, piedaloties profesionāliem 

lektoriem. Pirmo reizi izsludināts pašvaldības Grantu konkurss ar kopējo finansējumu 6000 

EUR,  novada uzņēmējiem tiek dota iespēja piedaloties konkursā iegūt finansējumu sava 

biznesa attīstībai. Konkursa ietvaros tika iesnigtas 4 biznesa idejas.  

 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. 

 Turpinās sadarbība 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. 2017.gadā pašvaldība jau piekto  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 desmit 

idejas. 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. 

 2017.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. 

 2017.gadā pašvaldība darbojas 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.  

 Vidzemes plānošanas reģiona koordinētajā projektā “Pašvaldības atbalsta pasākumi 

uzņēmējdarbības sekmēšanai” iegūta balva 3000 EUR apmērā , kas tiks izlietota saukļa “Radīts 

Pārgaujas novadā” popularizēšanai.  
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 Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” projekta ietvaros pašvaldība 

izstrādā savu jaunatnes politikas stratēģijas dokumentu, sadarbojoties savstarpēji ar citām 

pašvaldībām un ar novadu jauniešiem. Projekta ietvaros organizēts jau otrais Pārgaujas novada 

jaunatnes mini-forums “Pacel ideju!”.  

 

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

 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. 

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. 

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, 

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

aizņēmumu stratēģiju. Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 5.17% 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 

 

Riskus rada plānotā nodokļu politikas reforma, kas pēc būtības ir atbalstāma, tomēr attiecībā uz 

pašvaldībām nav zināms, kāds būs valsts kompensāciju mehānisms, ja šīs reformas rezultātā 

pašvaldībām samazināsies IIN ienākumi. 

Nepietiekamais finansējums no valsts Autoceļu fonda būtiski ietekmē pašvaldības budžetu. 

2017.gadam valsts Autoceļa fonda finansējums bija tādā pašā apmērā kā 2016.gadā, līdz ar to, ņemot 

vērā slikto ceļu stāvokli, pašvaldība ik gadu no saviem budžeta līdzekļiem paredz arvien lielāku 

finansējumu ceļu sakārtošanai. 

 

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, 
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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. 

 

 

 

 

2.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1.Pārgaujas novada domes lēmums par konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu 
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                Tālrunis 64134426, fakss 64127833 
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LĒMUMS 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

 

2018. gada  26. aprīlī                                               Nr.71 

                                                                                                      (protokols Nr.4, 2.§) 

 

2 .§                                                              

Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu 

 

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

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

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

saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 

4.pantu un  Pārgaujas novada domes Finanšu komitejas  19.04.2018. atzinumu (protokols Nr. 

3), atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris BALTGALVIS, Ādolfs ČUDARĀNS,  Imants KALNIŅŠ, 

Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Guna RUKŠĀNE, Rudīte VASILE, 

Hardijs VENTS),  PRET - nav, ATTURAS - nav,  Pārgaujas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2017.gada pārskatu ar šādiem 

rādītājiem: 

1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 31.12.17          EUR 11421053:  

             t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

             Pārgaujas novada pašvaldība  EUR 10248996; 

             Stalbes vidusskola  EUR 766346; 

             Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs EUR 40571. 

 

           1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR 350391:  
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        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

        Pārgaujas novada pašvaldība EUR 383456; 

        Stalbes vidusskola EUR 14517; 

        Raiskuma  internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  - EUR 47582. 

 

 

 

Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs                 /personiskais paraksts/                    Hardijs VENTS 

Sēdes protokoliste                                                /personiskais paraksts/                    Ilze KALNIŅA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

2.2.Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei 
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2.3.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada bilance 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

EUR 

Izmaiņas 

% 
AKTĪVS 

A B 1 2     

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 9,778,802 8,108,640 1,670,162 20.60 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 26,542 24,128 2,414 10.00 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 18,873 22,304 -3,431 -15.38 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
5,394 1,824 

3,570 195.72 

1180 
Avansa maksājumi par 

nemateriālajiem ieguldījumiem 
2,275 0 

2,275 100.00 

1200 Pamatlīdzekļi 9,541,957 7,874,209 1,667,748 21.18 

1210 Zeme, ēkas un būves 7,692,143 6,885,742 806,401 11.71 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 871 1,640 -769 -46.89 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1,021,478 728,714 292,764 40.18 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
722,620 163,674 

558,946 341.50 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 95,255 93,665 1,590 1.70 

1280 
Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
9,590 774 

8,816 1139.02 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 210,303 210,303 0 0.00 

1350 
Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
210,303 210,303 

0 0.00 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  1,642,251 1,196,647 445,604 37.24 

2100 Krājumi 52,119 94,506 -42,387 -44.85 

2300 Debitori 134,932 101,878 33,054 32.44 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un projektiem 
19,830 12,335 

7,495 60.76 

2600 Naudas līdzekļi 1,435,370 987,928 447,442 45.29 

I. BILANCE (1000+2000) 11,421,053 9,305,287 2,115,766 22.74 

    

 

 

 

       
          

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

EUR 

Izmaiņas 

% 
PASĪVS 

A B 1 2     

3000 Pašu kapitāls 8,392,992 8,042,601 350,391 4.36 

3500  Budžeta izpildes rezultāti 8,392,992 8,042,601 350,391 4.36 

3510 
   Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
8,042,601 7,918,912 

123,689 1.56 

3520    Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 350,391 123,689 226,702 183.28 

5000 Kreditori 3,028,061 1,262,686 1,765,375 139.81 

5100 Ilgtermiņa saistības 1,524,571 927,330 597,241 64.40 
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5110   Ilgtermiņa aizņēmumi 1,524,571 927,330 597,241 64.40 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 1,503,490 335,356 

1,168,134 348.33 

5200 
  Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
118,126 59,688 

58,438 97.91 

5300 
  Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
11,844 0 

11,844 100.00 

5400   Īstermiņa uzkrātās saistības 205,195 173,297 31,898 18.41 

5700 
  Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
36,638 2,460 

34,178 1389.35 

5800   Pārējās īstermiņa saistības 4,882 0 4,882 100.00 

5900 
  Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
1,126,805 99,911 

1,026,894 1027.81 

5910 
  Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
1,027 12,997 

-11,970 -92.10 

5930   Avansā saņemtie transferti 1,125,778 86,914 1,038,864 1195.28 

I BILANCE (3000+4000+5000) 11,421,053 9,305,287 2,115,766 22.74 

        
  

          

Kods 
Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

EUR 

Izmaiņas 

% 
ZEMBILANCE 

A B 1 2     

9100 Zembilances aktīvi 68,028 68,374 -346 -0.51 

9110 Iespējamie aktīvi 50,264 50,264 0 0.00 

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 17,764 18,110 -346 -1.91 

9500 Zembilances pasīvi 10,304 10,304 0 0.00 

9550 Nākotnes nomas maksājumi 10,304 10,304 0 0.00 

  

  Konsolidētajā Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada bilances kopsummā uz pārskata perioda 

beigām uzrādīti:  

 10248996 EUR Pārgaujas novada domes bilances aktīvi; 

 405711 EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi; 

 766346 EUR Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centra bilances aktīvi. 

 

    Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  2115766 EUR.  

 

2.4.Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Konta 

Nr. 
AKTĪVS 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

A B 1 2 3 

1210 Zeme, ēkas un būves 7692143 6885742 806401 

 

Kontu grupas 1210 „Zeme, ēkas un būves” kopsumma salīdzinājumā ar 2016. pārskata 

gadu palielinājusies par 806401 EUR 

 Konts 1211 – dzīvojamās ēkas 402225 EUR 
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    Kontā "1211 Dzīvojamās ēkas" Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita pašvaldības ēkas, 

dzīvokļus kuras izmanto dzīvošanai.  

 

 Konts 1212 – nedzīvojamās ēkas 4063630 EUR 

 

  Uzskaites kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas" Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita 

pašvaldības ēkas, kuras netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai. 

 

 Konts 1213 – transporta būves 770260 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 770260 EUR. 

 

Pārgaujas novada pašvaldībai pārvaldībā ir  31 iela, 145 ceļi   4 tilti : 

         kopējais ielu garums – 10.42, t.sk.: 

6.83  km – grants seguma vieds; 

 3.59  km – asfalta seguma veids; 

    kopējais ceļu garums – 232.11 km, t.sk.: 

 224.28 km – grants seguma veids; 

 7.83  km – asfalta seguma veids. 

 

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

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

 

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 31.12.2017. 

saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1537.7666 ha, no kuriem: 

 422.1752 ha – īpašumā esošā zeme; 

 1115.5914  ha – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

    

 Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm 361609 EUR 

 

Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 254.67 ha kopplatībā, no kuriem:  

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 71.4613 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 183,2087 ha, t.sk. zeme zem ceļiem 175.6895 ha, 

no kuriem: 

   Pašvaldībai piekritīgā zeme 175.6895 ha 

 

 Konts 1215 – kultivētā zeme 208084 EUR 

    Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita 

lauksaimniecībai izmantojamo zemi. 

Izmaiņas 2017.gadā: 

 

    Kopējā uzskaitē esošā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 413,0721 ha kopplatībā, no 

kuriem: 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 46,9390; 
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 Pašvaldībai piekritīgā zeme 366,1331 ha. 

 Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 26918 EUR 

Būtiskas izmaiņas 2017. gadā nav. 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 40.5698; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 0.7909 ha. 

 Konts 1217 – pārējā zeme 94836 EUR 

 

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

zemi zem mežiem un citu iepriekš neklasificēto zemi. 

Kopējā uzskaitē esošā pārējā zeme 722,9138 ha kopplatībā, no kuriem: 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 157.4551 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 565,4587 ha 

t.sk. Zeme zem mežiem 89.3483 ha 

 

 Konts 1218 – inženierbūves 1694901 EUR 

 

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

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

daudzfunkcionālās būves rotaļu, sporta laukumos un parkos.  

 Palielinājums 165411 EUR 

 

 Samazinājums 2226 EUR: 

 

Konta vērtības samazinājums (amortizācijas) izmaksas uz perioda beigām 558487 EUR, t.sk. 

pārskata periodā 53542 EUR. 

 

 Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums 69680 EUR 
 

Uzskaites kontā 1219 „Pārējais nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto 

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

porta vai inženierbūves (sporta un atpūtas būves). 

 

 

2.5.Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 

 

2017.gadā saistošie noteikumi Nr.1 ”Pārgaujas novada pašvaldības budžets 

2017.gadam” apstiprināti 2017.gada 27.janvārī Pārgaujas novada domēs sēdē Nr.1., veikti 4 

grozījumi minētajos noteikumos. 

 

Ieņēmumi 

Pārgaujas novada pašvaldības ieņēmumi grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajai ieņēmumu klasifikācijai atbilstoši valdības 

funkcijām un ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

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

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

Pēc naudas saņemšanas principa tiek atzīti sekojoši ieņēmumi: 

 ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa; 
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 ieņēmumi no dabas resursu nodokļa; 

 ieņēmumi par naudas sodu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kavējumu; 

 ieņēmumi par naudas sodu par administratīvo pārkāpumu; 

 procentu ieņēmumi par noguldījumiem vai kontu atlikumiem kredītiestādēs; 

 valsts nodevas par civilstāvokļu aktu reģistrāciju. 

 

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

saņemšanas un pēc šī principa tiek atzīti sekojoši ieņēmumi: 

 ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli; 

 ieņēmumi par pašvaldības nodevām; 

 ieņēmumi par telpu un zemes nomu; 

 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

 ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālajiem savstarpējiem 

norēķiniem. 

 

Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot 

ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie 

dāvinājumi un ziedojumi vai tādā vērtībā, kādā tie tiek saņemti naudas saņemšanas brīdī. 

 

Izdevumi 

Iestādes izdevumi grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un 

ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.12.2005. 

noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām”. 

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

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

biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst: 

 nākamo periodu izdevumos, subsīdijas un dotācijas izmaksājot avansā; 

 pamatdarbības izdevumos atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātiem komersanta, 

biedrības vai nodibinājuma iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem. 

 
Naudas plūsma 

 

Kods 
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 
2017 2016 Izmaiņas EUR Izmaiņas % 

I. 
Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + 

C1.) 
6,905,745 5,029,174 

1,876,571 37.31 

II. 
Izdevumi kopā (A2. + B2. + 

C2.) 
6,458,303 4,792,109 

1,666,194 34.77 

A. 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības  (A1. - A2.) 
1,771,009 499,224 

1,271,785 254.75 

A1. 

Ieņēmumi no pamatdarbības 

(A1.1. līdz A1.7. rindas 

summa) 

6,136,182 4,864,513 

1,271,669 26.14 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2,766,598 2,407,359 359,239 14.92 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 5,772 6,090 -318 -5.22 

A1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
188,123 205,617 

-17,494 -8.51 

A1.5. Transferti 3,165,332 2,237,572 927,760 41.46 

A1.5.3. 

transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot 

komersantus 

68,991 38,280 

30,711 80.23 
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A1.5.4. 

transferti starp vispārējās 

valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 

3,096,341 2,199,292 

897,049 40.79 

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 5,475 7,875 -2,400 -30.48 

A1.7. 
Citi ieņēmumi no 

pamatdarbības 
4,882 0 

4,882 100.00 

A2. 

Izdevumi no pamatdarbības 

(A2.1. līdz A2.10. rindas 

summa) 

4,365,173 4,365,289 

-116 0.00 

A2.1. Atalgojums 2,130,389 2,095,415 34,974 1.67 

A2.2. 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas,  

pabalsti un kompensācijas 

610,738 582,849 

27,889 4.78 

A2.3. 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

30,134 20,507 

9,627 46.94 

A2.4. Pakalpojumi 834,297 864,378 -30,081 -3.48 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

371,464 408,893 

-37,429 -9.15 

A2.6. 
Nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
9,242 7,395 

1,847 24.98 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības 

budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

120,246 126,079 

-5,833 -4.63 

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 258,663 259,773 -1,110 -0.43 

A2.9.1. 

Uzturēšanas izdevumiem 

(A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas 

summa) 

258,663 259,773 

-1,110 -0.43 

A2.9.1.3. 

transferti starp 

pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus 

258,163 258,544 

-381 -0.15 

A2.9.1.4. 

transferti starp vispārējās 

valdības struktūrām, izņemot 

komersantus 

500 1,229 

-729 -59.32 

B. 

Naudas līdzekļu plūsma no 

ieguldījumu darbības (B1. - 

B2.) 

-

1,979,232 
-323,026 

-1,656,206 512.72 

B1. 

Ieņēmumi no ieguldījumu 

darbības (B1.1. līdz B1.4. 

rindas summa) 

54,775 49,002 

5,773 11.78 

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana 54,775 49,002 5,773 11.78 

B2. 

Izdevumi no ieguldījumu 

darbības (B2.1. līdz B2.6. 

rindas summa) 

2,034,007 372,028 

1,661,979 446.73 

B2.1. 
Nemateriālo ieguldījumu 

iegāde 
6,437 908 

5,529 608.92 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 204,134 104,448 99,686 95.44 

B2.4. 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
1,823,436 266,672 

1,556,764 583.77 

C. 

Naudas līdzekļu plūsma no 

finansēšanas darbības (C1. - 

C2.) 

655,665 60,867 

594,798 977.21 

C1. 

Ieņēmumi no finansēšanas 

darbības (C1.1. līdz 

C1.4.rindas summa) 

714,788 115,659 

599,129 518.01 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 714,788 115,659 599,129 518.01 

C2. 

Izdevumi no finansēšanas 

darbības (C2.1 līdz C2.4 

rindas summa) 

59,123 54,792 

4,331 7.90 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 59,109 54,415 4,694 8.63 
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C2.4. 
Citi izdevumi no finanšu 

darbības 
14 377 

-363 -96.29 

III. 
Naudas līdzekļu plūsma kopā 

(I. - II.) 
447,442 237,065 

210,377 88.74 

IV. Naudas plūsma kopā(III.+D1.) 447,442 237,065 210,377 88.74 

VI. 

Naudas līdzekļu un 

noguldījumu izmaiņas 

pārskata periodā (NL1. - 

NL2.) 

-447,442 -237,065 

-210,377 88.74 

NL1. 

Naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums perioda 

sākumā 

987,928 750,863 

237,065 31.57 

NL2. 

Naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums perioda 

beigās (pēc asignējumu 

slēgšanas) 

1,435,370 987,928 

447,442 45.29 

Paskaidrojumi par:     
- rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" 

iekļautajiem darījumiem: 

  

      

A1.7.PAR NL 

Citu budžetu līdzekļi, kas uz 

laiku ir iestādes glabājumā 

(Poligona rekultivācijas izmaksu 

segšana) 

4,882 

   
  Kopā 4,882    
- rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas 

darbības" iekļautajiem darījumiem:     
C2.4.PRVK Procentu izdevumi Valsts kasei 14    

  Kopā 14    
- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes 

glabājumā, neto vērtības izmaiņām:     

Kods 
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Atlikums 

pārskata 

gada 

sākumā 

Pārskata periodā 
Atlikums pārskata 

gada beigās ieņēmumi 

(+) 
izdevumi (-) 

A B 1 2 3 4 

A1.7.PAR.CB 

MK noteikumi 192 "Noteikumi 

par izmaksām, kas saistītas ar 

izmaksām par atkritumu 

poligona apsaimniekošanu pēc 

to slēgšanas" 

0 105,831 -100,949 4,882 

  Kopā 0 105,831 -100,949 4,882 

 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums:  

 

Piezīme Nr.I.  

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2016.gadu ir palielinājušies 

par 1876571 EUR (37.31%). Ieņēmumu palielinājums saistīts ar saņemto  Valsts budžeta 

mērķdotāciju, nodokļu, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu un ieņēmumiem  no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas.  

Piezīme Nr.II.  

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas izdevumi ir palielinājušies par 1666194 EUR 

(34.77%). Lielākais izdevumu palielinājums saistīt ar ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu un 

renovāciju.   

Piezīme Nr.A.1.1.  
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu naudas plūsmas pieaugums pret 2016. gadu ir 265583 

EUR. Īpašuma nodokļa ieņēmumi ir par  17238 EUR lielāki nekā 2017.gada. Īpašuma nodokļa 

ieņēmumu palielinājums saistīts ar kadastrālo vērtību palielinājumu.  
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Piezīme Nr.A.1.5.  

 Transfertu ieņēmumi naudas plūsmā salīdzinot ar 2016.gadu palielinājušies 

pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 

Vides izglītības centra izveidei” 897561 EUR apmērā un LR VARAM  ministrijas piešķirtie 

valsts budžeta līdzekļi Stalbes vidusskolas stadiona renovācijai 30000 EUR, Dabas takas 

izveidei 5000 EUR apmērā.  

Piezīme Nr.A.1.6.  

Saņemtie ziedojumi:  

 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

Pārgaujas novada pašvaldībai:  

 SIA “Unguri” (reģ.Nr.49503002863) 700 EUR Ungurmuižas pasākuma 

“Ziemassvētki” atbalstam,; 

 SIA “ZAAO”(reģ. Nr.44103015509)– 186 EUR vērtībā planšetdators Lenovo Tab; 

 SIA “Apdrošināšanas un finansu brokeris” 150 EUR vērtībā attīstošās rotaļlietas 

Straupes pamatskolai; 

 Fizisku personu apvienība -Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 3530 EUR -  Straupes 

pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 Fizisku personu apvienība “Straupes pamatskolas vides aktīvisti” āra trenažieri 500 

EUR  ; 

 Fizisku personu dāvinātās  grāmatas bibliotēkām  111 EUR vērtībā; 

 Fiziskas personas dāvināts basketbola grozs ar vairogu 113 EUR vērtībā. 

 

Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centram: 

  SIA “Divert” (reģ.Nr. 4410130414) 150 EUR- mācību līdzekļu iegādei  un dažādu 

aktivitāšu atbalstam ; 

 SIA “Wolf System” ( reģ. Nr. 44103040582) 40 EUR mācību līdzekļu iegādei  un 

dažādu aktivitāšu atbalstam ; 

 Fiziska persona 895 EUR mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 Fiziska persona 160 EUR mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam; 

 SIA “Partneri MG” (reģ.Nr.40103193226) mācību līdzekļi 182 EUR vērtībā; 

 SIA “Apdrošināšanas un finansu brokeris” (reģ.Nr. 40003438358)  1501 EUR 

vērtībā saimniecības preces un inventārs; 

 AS “Latvenergo” (reģ.Nr.40003032949) 209 EUR vērtībā datortehnika; 

 SIA “ZAAO” (reģ.Nr. 44103015509) 10 EUR vērtībā mācību līdzekļi; 

 SIA “Tieto Latvia” (reģ. Nr. 40003193130) 10 EUR vērtībā mācību līdzekļi; 

 Fiziska persona 32 EUR vērtībā mācību līdzekļi; 

 Fiziska persona 330 EUR vērtībā mācību līdzekļi; 

 Fiziska persona 378 EUR vērtībā inventārs. 

 

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi. 

Piezīme Nr.A.1.8.  

 Faktiskajos ieņēmumus atzīti ieņēmumi no izveidoto  debitoru uzkrājumu 

samazinājumu 8663 EUR apmērā un no  pamatlīdzekļu  sākotnējās atzīšanas  20908 EUR. 

Piezīme Nr.A.2.  

Faktiskie izdevumi no pamatdarbības salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu 

palielinājušies par 61891 EUR (1.29%). 

Piezīme Nr.A.2.1.,A.2.2. 
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 Izdevumi par atalgojumu un darba devēja sociālās apdrošinājuma maksājumiem 

pieauguši pamatojoties uz pedagogu darba samaksas likmes palielinājumu un minimālās 

algas pieaugumu par 10 EUR. 

Piezīme Nr.A.3.  

Komandējumu izmaksas pieaugušas pamatojoties uz pašvaldības noslēgtajiem sadarbības 

līgumiem ar dažādiem sadrbības partneriem mācību un izglītības jomā. 

Piezīme Nr.B.2.  

Izdevumu palielinājums no ieguldījumu darbības saistīts ar pamatlīdzekļu izveidošanu un 

infrastruktūras sakārtošanu. 

Piezīme Nr.C. 

2017.gadā saņemti  3 aizņēmumi 714788 EUR novada infrastruktūras attīstībai. 

2.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2017 

Pārskata perioda beigās pašvaldības saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem ir 5.08 

% , salīdzinot ar 2016.gadu saistību apmērs pret pašvaldības budžetu ir pieaudzis par 2.53 %. 
Ar Valsts kasei noslēgti sekojoši aizdevumu līgumi: 

 

 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. 2013. gadā veikta 

aizdevuma līguma likmju pārskatīšana slēdzot vienošanos ar Valsts kasi par % maiņu. 

Grozījumi līgumā paredz mainīgo procentu likmi 0.298 % gadā. 2017.gadā veikta pilna kredīta 

atmaksa. 

 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 244411 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2024. gada 10.decembrim, 

Kredīta atlikums uz 31.12.2017. 61103EUR. 

 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 

31.12.2017.  98997 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 31.12.2017.  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 31.12.2017.  131976 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 31.12.2017.  

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 
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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 31.12.2017. 68901EUR. 

 

 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 31.12.2017.  

61761 EUR. 

 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 31.12.2017.  85320 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 2023.gada 20.septembrim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2017.  23598 EUR. 

 

Pārskata gadā noslēgti 3 jauni aizdevumu līgumi prioritāro investīciju  projektu  realizācijai: 

 

 2017.gada 12.aprīlī  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma pamatskolas ēkā” Nr.A2/1/17/196 trančes 

Nr.P-115/2017 par aizņēmumu 183038 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 

2032.gada 20.aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 

31.12.2017.  183038 EUR. 

 2017.gada 03.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Straupes sporta zāles pārbūve” Nr.A2/1/17/463 trančes Nr.P-326/2017 par aizņēmumu 

199962 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.gada 20.jūnijam, ar mainīgo 

kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2017.  199962 EUR. 

 2017.gada 03.jūlijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Šķūņa demontāža, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecība un inženiertīklu 

izbūve” Nr.A2/1/17/464 trančes Nr.P-327/2017 par aizņēmumu331788 EUR apmērā  ar 

pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% 

gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2017.  331788 EUR. 

 

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 

attiecinātas 2018.gadā atmaksājamās saistības 118126 EUR apmērā.. 
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Mērķis 

Līguma 

parakstī

šanas 

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 

Stalbes katlumājas 

rekonstrukcija 
24.08.2007 20.06.2017 62690 3270 62690 0 -62690 -3270  

Sporta zāles 

celtniecība pie 

Straupes 

pamatskolas 

10.12.2004 05.03.2021 244411 78561 243532 0 -182379 -17458 61103 

Rozulas ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstībai 

23.08.2012 20.08.2027 144715 109157 144715 0 -45718 -10160 98997 

Plāča ciema 

ūdensaimniecības 

attīstībai 

26.06.2013 20.06.2028 282036 66842 147300 0 -80458  66842 

Stalbes vidusskolas 

ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

11.04.2014 20.03.2029 418433 329411 418433 0 -89022 0 329411 

Straupes 

pamatskolas 

fasādes vienkāršota 

renovācija un lietus 

ūdeņa drenāžas 

izbūve 

20.08.2014 20.08.2029 160000 143208 160000 0 -28024 -11232 131976 

Siltumtrases, 

katlumāja-Straupes 

pamatskola, 

rekonstrukcija 

03.09.2015 20.08.2030 74121 66605 69035 0 -7274 -4844 61761 

Straupes centra 

publiskās teritorijas 

labiekārtošana un 

vieglo automašīnu 

stāvlaukuma izbūve 

pie Straupes 

pamatskolas 

03.09.2015 20.08.2030 79970 74305 77035 0 -8134 -5404 68901 

Darbnīcas ēkas 

pārbūve par 

interešu centru 

27.05.2016 20.05.2031 90084 90019 90019 0 -4699 -4699 85320 

Automašīnas 

iegāde 
30.09.2016 20.09.2023 25640 25640 25640 0 -2042 -2042 23598 

Raiskuma 

pamatskolas iekšējo 

inženiertīklu 

rekonstrukcija 

12.04.2017 20.04.2032 183038 0 183038 183038 0 0 183038 

Šķūņa demontāža, 

tehnikas novietnes 

ar palīgtelpām 

būvniecība un 

inženiertīklu izbūve 

03.07.2017 20.06.2032 331788 0 331788 331788 0 0 331788 
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3.PERSONĀLS 

2017.gadā Pārgaujas novada pašvaldībā uz nenoteiktu laiku darba tiesiskās attiecības bija 

nodibinātas ar  87 darbiniekiem (1 no tiem atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā), no tiem  52 sievietes 

un  35 vīrieši, bet uz noteiktu laiku – ar 13 darbiniekiem, no kuriem – 7 vīrieši, bet 6 sievietes. Pavisam 

kopā nodarbināti 100 darbinieki. 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 18 darbiniekiem (no tiem 13 uz noteiktu laiku. bet 5 

– uz nenoteiktu laiku)  un uzsāktas ar  19 darbiniekiem (no tiem ar 5 uz nenoteiktu laiku, bet 14 uz 

noteiktu laiku), slēgta 1 amata vienība- sekretāre, bet izveidotas 2 jaunas amata vienības- projektu 

vadītājs un iepirkumu speciālists.  

2017.gadā pašvaldībā strādāja 34 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem   3 darbiniekiem ir maģistra 

grāds, bet 9 darbiniekiem – bakalaura grāds. 46  darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā 

izglītība, 7 darbiniekiem – pamata izglītība.  

20 darbiniekiem darba pieredze Pārgaujas novada pašvaldībā ir ilgāka par  10 gadiem, 20  darbiniekiem 

tā ir no 5–9 gadi, 1–5 gadiem novada pašvaldībā strādā  18 darbinieki, savukārt līdz vienam gadam – 

5 darbinieki. 

 

 

4.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Pārgaujas novada pašvaldība sabiedrību informē par pašvaldības aktualitātēm, par 

projektu un fondu konkursiem, par realizētajiem un uzsāktajiem projektiem. Tiek atspoguļota 

arī kultūras un sporta dzīve novadā. Neizpaliek arī aktualitātes par skolēnu veikumu izglītības 

iestādēs, kā arī cita veida informācija, kas var būt noderīga sabiedrībai. 

 Pārgaujas novada pašvaldības galvenie informācijas izplatīšanas kanāli ir novada 

mājaslapa www.pargaujasnovads.lv, konti sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Twitter, 

Instagram. Dotajā brīdī Pārgaujas novada Facebook lapai ir 670 sekotāju, Twitter 1323 

sekotāju, bet Instagram kontam, kurš tika izveidots 2017. gada 15. maijā, ir jau 234 sekotāju.  

Viens no svarīgākajiem, gaidītākajiem un efektīvākajiem komunikācijas kanāliem 

sabiedrības informēšanai ir informatīvais izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis”, ko pašvaldība 

izdod vienu reizi mēnesī. Informatīvais izdevums ir bezmaksas un tiek nogādāts ikvienam 

novada iedzīvotājam. Tas pieejams gan Straupes, gan Stalbes, gan Raiskuma pagastu 

pārvaldēs, kā arī elektroniskā formātā visus izdevuma numurus iespējams skatīt novada 

mājaslapā www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Pārgaujas Novada Vēstis”. 2017. gadā izdoti 12 

informatīvie izdevumi. Informācija par, piemēram, pasākumiem tiek nodota arī, izvietojot 

afišas uz Pārgaujas novadā esošajiem ziņojumu dēļiem vai izvietojot banerus novada teritorijā.  

 Sadarbībā ar organizāciju SIA “ZAAO” novadā joprojām atrodas jau 2016. gadā 

izvietotie baneri, kas veicina iedzīvotāju zaļo domāšanu un aicina nemēslot mežā.  

 Pārgaujas novada mājaslapā katru mēnesi tiek ievietots jauns aptaujas jautājums, kurā 

tiek lūgts sabiedrības viedoklis par jautājumiem, kas konkrētajā brīdī ir aktuāli, piemēram, par 

fizisko personu datu aizsardzības regulu. Cilvēku sniegtās atbildes dod priekšstatu par to, vai 

iedzīvotājiem nepieciešama padziļinātāka informācija par konkrēto tēmu.  

Straupes sporta 
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 Nevalstiskais sektors Pārgaujas novadā ir aktīvs – darbojas senioru biedrība, ģimeņu 

atbalsta kopa, sporta biedrības, neformālās interešu grupas, kas kopīgi realizē projektus, 

organizē pasākumus, kas notiek sadarbībā ar pašvaldību. Nevalstiskajām organizācijām tiek 

sniegts gan finansiāls, gan informatīvs atbalsts, kā arī tiek risināts telpu jautājums. Arī 2017. 

gadā nav izpalikuši ikgadējie nevalstisko organizāciju veidotie gan izglītojošie, gan kultūras 

un atpūtas, gan sporta pasākumi.  

5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

2018.gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju 

uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku 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 iepriekšējos gados 

ir uzsākusi  un turpinās  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.  2018.gadā 

plānots pabeigt ceļu infrastruktūras sakārtošanu novirzot šim mērķim 1.345 milj. EUR finansējumu, 

no kuriem 0.76 milj. EUR ir LAD ES finansējums un 0.585 milj. EUR aizņēmums no Valsts kases 

aizdevuma līdzekļiem.  

Sastādot 2018.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).  

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 4.7 milj. EUR, no kuriem 

Pamatbudžeta ieņēmumi 4.2 mij. EUR un  Specbudžeta ieņēmumi 0,5 milj. EUR apmērā.  

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 5.2 milj. no kuriem Pamatbudžeta izdevumi 

plānoti 4.8 milj. EUR  un Specbudžeta izdevumi 0.4 milj. EUR apmērā. 

 

 


