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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 
 

2018.gadā Pārgaujas novadā veikti daudzi būvniecības darbi, tajā skaitā Eiropas Savienības 

fondu finansēto projektu objektos. Sadarbojoties ar Cēsu novada pašvaldību,  pabeigts Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts – dabas takas infrastruktūras atjaunošana pie Sarkanajām 

klintīm. Projekts īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi 

mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros, tajā atjaunota 

gājēju taku gar Sarkanajām klintīm, izvietoti informācjas stendi, atpūtas soliņi, atkritumu urnas, kā 

arī sakārtota piebrauktuvi un stāvlaukums. Projekta izmaksas 85% apmērā segtas no ERAF. 

Projektā “Kultūra vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas tiek 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 Leduspagraba 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. Projekta ietvaros tiks izveidotas arī pastāvīgās 

ekspozīcijas, kuras plānots apmeklētājiem atklāt 2019. gadā.  

 Gada apjomīgākais projekts bijis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos projekts “Pārgaujas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve” (projekta identifikācijas Nr.:17-09-A00702-000126). Šī projekta mērķis ir 

infrastruktūras uzlabošana un uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana, nodrošinot darbavietu un 

pakalpojumu sasniedzamību Pārgaujas novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kopumā pārbūvēti 

četri grants ceļu posmi ar kopējo garumu 9.27 km. Projektā paredzēts 760 000.00 EUR publiskais 

finansējums no ELFLA. 

 Turpinās arī Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskā finansējuma 

apguve LEADER projektos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtiecīgas un savstarpēji 

koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai un šos projektus var iesniegt ne tikai pašvaldība, 

bet arī iedzīvotāji. 2018. gada projektu konkursā no iesniegtajiem projektiem apstiprināts un realizēts 

viens projekts – Mobilās grīdas iegāde āra pasākumu vajadzībām. Līdz šim vietās, kurās notiek 

pasākumi, taču nav tam paredzētas skatuves vai estrādes, mobilā grīda tika nomāta no dažādiem 

piegādātājiem, radot papildus izdevumus, taču, pateicoties projektam, tagad šāda grīda ir pašvaldības 

īpašumā. Mobilās grīdas priekšrocība ir tāda, ka to var pārvietot uz jebkuru pašvaldībai vēlmu 

pasākuma norises vietu. Mobilā grīda tiks izmantota gan novada amatiermāklas kolektīvu 

koncertiem, ballēm, teātra izrādēm, gan viesmākslinieku uzstāšanās reizēs. Publiskā finansējuma daļa 

LEADER projektos sastāda 90%, bet 10% tiek segti no pašvaldības budžeta. Turpinās divi iesākti 

projekti – āra trenažieru uzstādīšana Auciema muižas parkā un Raiskuma muižas terases atjaunošana. 

Plānots visus darbus pabeigt 2019.gadā.   

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

„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes 

politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā paveikts 

daudz, lai astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, 

Raunas un Vecpiebalgas novadā – divu gadu laikā izstrādātu vidēja termiņa plānošanas dokumentu 

,,Jaunatnes politikas stratēģija 2019.- 2023.gadam”, kas balstīts pētījumā par esošo situāciju darbā ar 

jaunatni katrā no pašvaldībām, apzinot stiprās puses, iespējas un uzlabojamās jomas. Projekta 



 

6 
 

rezultātā Pārgaujas novada pašvaldībai ir sava Jaunatnes politikas stratēģija, kuras izstrāde 

noslēgusies - 8 novadu sadarbība turpinās.  

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.  

No Zivju fonda līdzekļiem, pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un 

līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto 

programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES 

fondu finansējuma” ietvaros izstrādāti “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Raiskuma un Auciema ezeriem”. Projekta ietvaros izstrādāti jauni noteikumi, kas aizstāj novecojošos 

2005.gadā izdotos noteikumus. Tika veiktas ūdens analīzes, hidrobioloģiskā izpēte, zivju sabiedrības 

izpēte u.c. nozīmīgi pētījumi. Savukārt, ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiek 

izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Riebiņu ezeram. Darbus veica nodibinājums “Vides risinājumu 

institūts”, kura pienākumos ietilpa apkopot esošos datus par ezera ekosistēmu kopumā, veikt ūdens 

kvalitātes izpēti, ūdensaugu, fitoplanktona, ihtiofaunas, hidroloģisko izpēti, kā arī veikt datu apstrādi 

un analīzi. Rezultātā izstrādāti un saskaņoti ezera ekspluatācijas noteikumi.  

Nākamajā gadā iecerēts turpināt iesāktos projektus, kā arī rast iespējas iesaistīties jaunos  - 

gan infrastruktūras uzlabošanas, gan sadarbības projektos.  

 

1.4. Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums 

 

  

 

Saskaņā ar vīziju, Pārgaujas novadam 2030.gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam 

visā teritorijā: pakalpojumiem - viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem, tehniskai infrastruktūrai – 

pilnveidotai un modernai, dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai – ilgtspējīgai, 

saglabājot novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi.  

Savukārt, novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki; īpaši attīstīta ir 

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

piesaista iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un sniedz nepieciešamo pilnīgai  un 

kvalitatīvai dzīvei. 

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 
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Lai ilgtermiņā novads varētu vīziju sasniegt, izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi, kas ir Pārgaujas novada 

attīstības galvenie stūrakmeņi: 

• SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība; 

• SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide; 

• SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide. 

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība: paredz, ka novada misija ir iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošana, tas nozīmē, ka iedzīvotāju vajadzību izzināšana un realizēšana ir 

pašvaldības pastāvēšanas jēga. Vienlaikus, viens no stratēģiskajiem mērķiem ir izglītota un 

sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība, kas nodrošina novada attīstību sociālajā jomā. 

SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide: lai nodrošinātu iedzīvotājiem piemērotu un laikmetīgu 

dzīves telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, veidot ģimeni, nepieciešama ilgtspējīga vides 

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

tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada fizisko attīstību. 

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

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

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

veicinot kopējo novada labklājības līmeņa celšanos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada 

ekonomisko plānošanu. 

1.5. Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un prioritātes 

 

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. 

 

1.6. Vadības ziņojums par 2018.gadu 

Vadības ziņojums 

1. Vispārējais raksturojums 

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

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

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

teritoriju vienības. 

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

Priekuļu novadiem. 

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un 

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

atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 Pārgaujas novada pašvaldības 2018.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. 2018.gadā 

notikušas: 

 Domes sēdes  13, no tām 1 ārkārtas, nav atcelta neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma 

dēļ, pieņemti 214 lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto lēmumu izpildi; 

 Finanšu komitejas sēdes – 8 ; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes – 13; 

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

 Administratīvās komisijas sēdes - 24; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 8, rīkotas 5 izsoles ; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes - 1  

; 

 Iepirkumu komisijas sēdes – 86, veiktas  iepirkumu procedūras – 21 , t.sk.  , 9.panta 

kārtībā –  14 un  atklāti  7 konkursi. Izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu ir veikts 

4   iepirkumi. 

 Izdoti  saistošie noteikumi par budžetu un grozījumu izdarīšanu – 4 
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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 2018.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 2018.gadu;  

 Raiskuma internātpamatskolas- rehabilitācijas centra 2018.gada  pārskats; 

 Stalbes vidusskolas 2018.gada pārskats. 

Pārgaujas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:  

  biedrībā „Latvijas Pašvaldību Savienība”;  

 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. 

2019.gada 1.janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 3945 iedzīvotāji, Pārgaujas novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  35 dzimušie un 38 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.  
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2018.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. 

2018.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 7.39 milj. EUR un izdevumi 7.54 

milj. EUR apmērā. Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  103,51%  un izdevumiem 95.43 % 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 1.56 milj. apmērā. Saistību apmērs 6.69 %  

pret budžeta ieņēmumiem.  

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

pieejamo finansējumu, īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām veiktajām  investīcijām grants ceļu 

atjaunošanai. Finansējumu apgūstamajā aktivitātē: “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” veikta noteiktu pašvaldības ceļu posmu pārbūve 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: 

 Pārskata gādā pašvaldības infrastruktūrā ieguldīti 2.27 mij. EUR, 2019.gadā tiks realizēti 

uzsāktie projekti 0.65 mij. apmērā. 

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

segumi sezonas laikā, Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar novada uzņēmējiem, 

aktivitātes galvenais mērķis ir rast labākus risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam un 

attīstībai Pārgaujas novadā. 2018.gadā organizētas nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un 

starptautiskās izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos. 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.  

 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. 2018.gadā pašvaldība jau sesto  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. 

 Veiksmīgi realizēts uzņēmēju Grantu konkurss ar kopējo finansējumu 6000 EUR,  novada 

uzņēmējiem tiek dota iespēja piedaloties konkursā iegūt finansējumu sava biznesa attīstībai. 

Konkursa ietvaros tika realizētas 4 biznesa idejas.. Konkursa mērķis ir veicināt 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un pilnveidošanu novada teritorijā esošajiem uzņēmējiem.  

 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.  

 Pašvaldības darbinieki regulāri apmeklē kursus un seminārus, lai būtu zinoši par aktualitātēm 

savā jomā un iegūtās zināšanas varētu ieviest darbā.  
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 Pastāvīgi tiek skatīti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, lai uzlabotu pašvaldības darbu. 

Notiek darbs pie  pretkorupcijas un risku novēršanas plāna izstrādes un ieviešanas.  

 2018.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. 

 2018.gadā pašvaldība turpina piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīkla projektā, 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.  

 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 trešais 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 6.69 % 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 

Iestādes darbību nākotnē ietekmēs valdības rosinātā administratīvi teritoriālā reforma. Ja reforma 

būs tāda, kādu mums tagad to prezentē, Pārgaujas novadā gaidāmas pārmaiņas. Ir loģiski secināt, ka 

reformas rezultātā mēs zaudēsim savu identitāti un novada attīstība apstāsies, jo lielākā daļa līdzekļu 

tiks novirzīti reģionālās nozīmes attīstības centra vajadzībām. Novadu apvienošanas gadījumā 

iedzīvotājiem varētu pasliktināties dažādu pakalpojumu pieejamība. Vai mūsu iestāžu uzturēšana 

lielajā novadā būs ekonomiski izdevīga? Veidojot jauno novadu karti, nav ņemts vērā Latvijas 

autoceļu tīkls. Ceļš uz iezīmēto reģionālās nozīmes attīstības centru ir sliktas kvalitātes un ceļā tiek 

pavadīts pārāk daudz laika. Vai tā tiek domāts par iedzīvotājiem un viņu ērtībām? Teritoriālās 

reformas ietvaros tiek aizmirsts par lauku reģionu attīstību. 
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5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infrastruktūras attīstībā Pārgaujas novada 

pašvaldībā ir budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesaistei. 

Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā finansēšanas kārtība, valsts budžeta  

transfertu lielums.  

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, 2019.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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2.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1.Pārgaujas novada domes lēmums par konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

                               

LĒMUMS 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

2019. gada  18. aprīlī                                                                           

Nr.62 

                                                                                                                    (protokols Nr.4, 

10.§) 

10.§ 
 

Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2018.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, Pārgaujas novada 09.04.2019. un 11.04.2019. finanšu komitejas ( protokols Nr.3) 

atzinumu , atklāti balsojot: PAR- 8 ( Imants KALNIŅŠ, Juris BALTGALVIS, Guna 

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

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

1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2018.gada pārskatu ar šādiem 

rādītājiem: 

1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 31.12.2018.  13187774 EUR:  

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

               Pārgaujas novada pašvaldība 12055629     EUR; 

               Stalbes vidusskola  394652 EUR; 

                           Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 737493 EUR ; 

 

           1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 1028801 EUR:  

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

               Pārgaujas novada pašvaldība 1072406 EUR; 

               Stalbes vidusskola -22590 EUR ; 

                           Raiskuma  internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  - 21009  EUR. 
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2.2.Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei 
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2.3.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada bilance 

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 
AKTĪVS 

A B C 1 2 3 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 11707756 9778802 1928954 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 30382 26542 3840 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 26363 18873 7490 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 4019 5394 -1375 

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 1.1.8. 0 2275 -2275 

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 11463071 9541957 1921114 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 9624257 7692143 1932114 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas 1.2.2. 417 871 -454 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 1084495 1021478 63017 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 648224 722620 -74396 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 95255 95255 0 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 10423 9590 833 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 214303 210303 4000 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 214303 210303 4000 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  2. 1480018 1642251 -162233 

2100 Krājumi 2.1. 83714 52119 31595 

2300 Debitori 2.3. 96042 134932 -38890 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4. 22094 19830 2264 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1278168 1435370 -157202 

I. BILANCE (1000+2000) I. 13187774 11421053 1766721 

 

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 
PASĪVS 

A B C 1 2   

3000 Pašu kapitāls 3. 9421793 8392992 1028801 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 9421793 8392992 1028801 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 8392992 8042601 350391 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 1028801 350391 678410 

5000 Kreditori 5. 3765981 3028061 737920 

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 2844768 1524571 1320197 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 2844768 1524571 1320197 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 921213 1503490 -582277 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 
5.2. 228573 118126 110447 
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5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
5.3. 86288 11844 74444 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 198850 205195 -6345 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 9567 36638 -27071 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 47732 4882 42850 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 350203 1126805 -776602 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 8845 1027 7818 

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 341358 1125778 -784420 

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 13187774 11421053 1766721 

 

    Pārgaujas novada pašvaldības 2018.gada bilances kopsummā uz pārskata perioda beigām uzrādīti: 

 12055629 EUR Pārgaujas novada pašvaldība bilances aktīvi.     

 394652EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi; 

 737493 EUR Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centra bilances aktīvi. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  1766721 EUR.  

 

 

2.4.Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

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. 9624257 7692143 1932114 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
1.2.4. 648224 722620 -74396 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 95255 95255 0 

 

Būtiskākie darījumi 2018.gadā: 

Darījuma apraksts Summa EUR 

Straupes Tautas nama telpu remonts 33296 

Rozulas Tautas nama ēkas telpu remonts 7426 

Raiskuma pagasta administrācijas ēkas telpu remonts 6926 

Straupes sporta zāles rekonstrukcija 262038 

Raiskuma saimniecības ēkas būvniecība 243687 

Kopā  553373 
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Pārgaujas novada pašvaldībā 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 – 232.093 km, t.sk.: 

 221.683 km – grants seguma veids; 

 10.41  km – asfalta seguma veids. 

 

Būtiskākie ieguldījumi ceļu infrastruktūrā: 

 

    Pārgaujas novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2018.. saskaņā ar 

LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 1514.6539 ha, no kuriem: 

 398.7895 ha – īpašumā esošā zeme; 

 1115.8644  ha – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

 Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm 364740 EUR 
    Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 254.2432 ha kopplatībā, no kuriem:  

Darījuma apraksts EUR 

Ātruma vaļņu uzstādīšana Brasla ielā 1735 

Autoceļa “Čūpļi-Kalna Dzirnavas” rekonstrukcija 11857 

Lenču kapu stāvlaukuma izbūve 6813 

Strīku kapu stāvlaukuma izbūve 4970 

Stāvlaukuma izbūve pie Raiskuma saimniecības ēkas 16915 

Gājēju ceļa izbūve pie Raiskuma saimniecības ēkas 10026 

Zāliena režģa  stāvlaukuma izbūve pie Raiskuma 
saimniecības ēkas 

2635 

Piebraucamā ceļa pie Raiskuma saimniecības ēkas izbūve 5305 

Autoceļa “Straupe-Bērzmuiža-Klāmaņi” rekonstrukcija 155715 

Autoceļa  “Čaukas – Kūdums “ (zemes ceļa posms) 
rekonstrukcija 

408266 

Autoceļa “Čaukas – Kūdums” (asfaltēts ceļa posms) izbūve 7898 

Bruģēts laukums Nr.1 (pietura Kūdumā) izbūve 3276 

Bruģēts laukums Nr.2  (pietura Kūdumā) izbūve 3276 

Autobusa pietura Kūdumā izbūve 5039 

Autoceļa “Jaunzemi – Vārnēni” rekonstrukcija 210224 

Autoceļa “Mazaikrogs-Irbēni” rekonstrukcija (zemes ceļa 
posms) 

158890 

Autoceļa “Mazaikrogs-Irbēni” (asfaltēts ceļa posms) izbūve 177770 

Autoceļa “Čaukas –Ziemeļi” rekonstrukcija 241541 

Ceļa drošības barjera autoceļš “Caukas –Ziemeļi” 2692 

Kopā 1434843 
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 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 71.2968 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 182.9464 ha, 

 t.sk. zeme zem ceļiem 175.6895 ha, no kuriem: 

   Pašvaldībai piekritīgā zeme 175.6895 ha 

 Konts 1215 – kultivētā zeme 204112 EUR 
    Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita lauksaimniecībai 

izmantojamo zemi. 

    Kopējā uzskaitē esošā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 510.1663 ha kopplatībā, no kuriem: 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 142.1278 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 368.0385 ha. 

 

 Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 57748 EUR 

Uzskaites kontā 1216 “Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme" uzskaita parku teritorijas 

un atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem. 

Kopējā uzskaitē esošā atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 475.4823 ha kopplatībā, no kuriem: 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 76.7398; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 398.7425 ha. 

Izmaiņas 2018. gadā: 

 Konts 1217 – pārējā zeme 61483 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 278.6921 ha kopplatībā, no kuriem: 

 Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 112.5551 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme 166.1370 ha; 

t.sk. Zeme zem mežiem 97.87 ha.  

 

 Konts 1218 – inženierbūves 1822496 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. 

Būtiskākās investīcijas 2018.gadā: 

Pamatlīdzekļa nosaukums Uzskaites vērtība 

Ūdenstorņa rekonstrukcija Straupē 125777 

Kanalizācijas tīkla izbūve 5811 

Ūdensvada rekonstrukcija Straupes ūdenstornis-

Jaunatnes iela 

14179 

Atdzelžotavas ēkas rekonstrukcija 37469 

Kanalizācijas sistēmas izbūve Raiskuma 

saimniecības ēkā 

15622 

Siltumtrases izbūve Raiskumā 16201 

Ūdensvada izbūve Raiskuma saimniecības ēkā 13954 

KOPĀ 229013 
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 Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums 333118 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). 

Būtiskākie darījumi 2018.gadā: 

Pamatlīdzekļa nosaukums Uzskaites 

vērtība 

Laukakmens mūra izbūve Lenču kapos 4538 

Laukakmens mūra izbūve Strīķu kapos 4067 

Dabas takas izbūve Sarkanajās klintīs  94521 

Raiskuma muižas terases rekonstrukcija 54446 

Stalbes sporta laukuma rekonstrukcija 52260 

Pludmales volejbola laukuma rekonstrukcija 28326 

KOPĀ: 238158 

 

Piezīme Nr. 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 648224 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. 648224 722620 -74396 

 

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 31.12.2018.: 

 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma palielinājums 

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

darbiem: 

Nosaukums 
Atlikums uz 

01.01.2018. 

Palielinājums 

 

Samazinājums 

 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Stalbes vidusskolas elektroapgādes 

tīklu pārbūves projekts 
0 7785 1735 6050 

Pamatlīdzekļu kapitālais remonti 0 61954 61954  

Bibliotēkas “Dzelmes -1”  telpu un 

komunikāciju rekonstrukcija 
2662 100943  103605 

Kapu stāvlaukumu rekonstrukcija 12407 8701 21108 0 

Dabas taku izbūve pie Sarkanajām  

klintīm 5.4.1.1/17/A/024 
1639 99361 101000 0 

Straupes ūdenstorņa rekonstrukcija 9169 174067 183236 0 

Auciemmuižas āra trenažieru 

laukuma izbūves projekts 
850 0 0 850 

Saimniecības ēkas Doktorāts  

saimniecības ēkas rekonstrukcijas 

projekts 

0 8500 0 8500 
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Ungurmuižas apkures sistēmas un 

leduspagraba rekonstrukcijas 

projekts 

0 29288 0 29288 

Straupes pils ūdens dziļurbuma 

projekts 
0 3751  3751 

Apkures sistēmas izbūve Doktorātā 0 10630 10630 0 

Apkures katla maiņa Tautas namā 0 4550 0 4550 

Raiskuma pamatskolas ēkas fasādes 

renovācija 
4163 308145 0 308148 

Raiskuma muižas terases 

atjaunošana 
303 54143 54446 0 

Straupes  skolas stadiona pārbūve 0 4285 0 4285 

Plāča ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija 
3068 0 0 3068 

Auciema NAI rekonstrukcija 6519 112699  119218 

Stalbes sporta laukuma renovācija 52260  52260 0 

Raiskuma saimniecības ēkas 

pārbūve 
278743 110253 388996 0 

Raiskuma internātskolas iekšējo 

inženiertīklu renovācija 
4719 0 0 4719 

Grants autoceļu rekonstrukcija 20953 1370689 1380666 10976 

Pludmales volejbola laukuma 

renovācija Straupē 
27091 1235 28326 0 

Straupes sporta zāles rekonstrukcija 261018 1020 262038 0 

Raiskuma internātskolas telpu 

renovācija 
1703 0 0 1703 

Stalbes siltumtrases rekonstrukcija 7698 0 0 7698 

Apgaismojuma rekonstrukcija 14004 0 0 14004 

Apgaismojuma izbūve-Daibē 766 0  766 

Ūdensvada izbūve Rozula-Rozulas 

skola 
3567 0 0 3567 

Raiskuma internātskolas fasādes 

renovācija 
4780 0 0 4780 

Stalbes vidusskolas stadiona 

2.kārtas pārbūves projekts 
4538   4538 

KOPĀ 722620 2471999 2546395 648224 

 

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

 

Naudas plūsma 

Veidlapa Nr. 2-NP „Naudas plūsmas pārskats” 

Kods 
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 
Izmaiņas 

euro 
Izmaiņas % 

A B 7 14 

A1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
226,261 188,123 38,138 20.27 

A1.5.3. 
transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 
109,466 68,991 40,475 58.67 

A1.5.4. 
transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus 
2,433,678 3,096,341 -662,663 -21.40 

A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 42,850 4,882 37,968 777.71 

A2.3. 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

18,016 30,134 -12,118 -40.21 



 

22 
 

A2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

467,464 371,464 96,000 25.84 

A2.7. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

221,300 120,246 101,054 84.04 

A2.9.1. 
Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. 

līdz A2.9.1.6. rindas summa) 
297,160 258,663 38,497 14.88 

A2.9.1.3. 
transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 
296,660 258,163 38,497 14.91 

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana 17,977 54,775 -36,798 -67.18 

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 11,500 6,437 5,063 78.65 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 159,847 204,134 -44,287 -21.70 

B2.4. 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
2,431,788 1,823,436 608,352 33.36 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 1,564,229 714,788 849,441 118.84 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 133,585 59,109 74,476 126.00 

NL1. 
Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā 
1,435,370 987,928 447,442 45.29 

NL2. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās (pēc 

asignējumu slēgšanas) 

1,278,168 1,435,370 -157,202 -10.95 

 

Būtiskāko piezīmju skaidrojums faktiskajiem izdevumiem:  

 

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas ieņēmumi salīdzinot ar 2017.gadu ir palielinājušies par 

486354 EUR. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar saņemto, nodokļu, maksas pakalpojumu ieņēmumu 

palielinājumu un aizdevuma saņemšanas.  

Pārskata gada kopējās naudas plūsmas izdevumi ir palielinājušies par  1090998 EUR. Izdevumu 

palielinājums saistīt ar ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu un renovāciju.   

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums pret 2017. gadu ir 23676 EUR. Īpašuma 

nodokļa ieņēmumi ir par  1008 EUR lielāki nekā 2017.gada izpildē. Dabas resursa nodokļu ieņēmumi 

ir par 230466 EUR lielāki nekā iepriekšējā pārskata gadā. 

 

Piezīme Nr.A.1.1.  

Maksas paklapojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugums saistīts ar lielākiem maksas pakalpojumu 

ieņēmumiem un projektu realizāciju. 

Piezīme Nr.A.1.5.3.  

Transfertu ieņēmumi starp pašvaldībām pieauguši saistībā ar sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

citām pašvadībām un Cēsu novada pašvaldības transferta  finansējumu  37809 EUR apmērā, 

projekta “Dabas taku izbūve pie Sarkanajām klintīm” realizāciju. 

Piezīme Nr.A.1.5.4.  

 

 Transfertu ieņēmumi salīdzinot ar 2017.gadu samazinājušies, jo 2017.gadā pamatojoties uz 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Vides izglītības centra 
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izveidei” 897561 EUR apmērā un LR VARAM  ministrijas piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Stalbes 

vidusskolas stadiona renovācijai 30000 EUR, Dabas takas izveidei 5000 EUR apmērā.  Saņemtie 

transferti pēc projektu izdevumu apstiprināšanas atzīti 2018.gada faktiskajos ieņēmumos.  

Piezīme Nr.A.1.7.  

Citos ieņēmumos uzrādīti Ministru kabineta noteikumu Nr. 192 “Noteikumi par izmaksām, kas 

saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas”  saistītie naudas līdzekļu 

ieskaitījumu atlikumi no SIA “ZAAO”  pašvaldības kontā. 

Piezīme Nr.A.2. 3. 

Komandējumu izdevumu samazinājums saistīts ar ieprikšējos gados izglītības iestādēs realizēto 

starptautisko Comenius projekta izdevumiem. Projekta realizācija beidzās 2017.gadā. 

Piezīme Nr.A.2.5. 

Izdevumi par pakalpojumiem un precēm pieauguši saistībā ar infrastruktūras remontiem un 

energoresursu cenu pieaugumu. 

Piezīme Nr.A.2.9.1.3. 

Transfertu izdevumu pieaugums starp pašvaldībām  saistīts ar pašvaldības saņemtajiem izglītības 

pakalpojumiem no citām pašvaldībā.  

Saņemtie ziedojumi 4350 EUR:  

 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi: 

Straupes pamatskolai: 

 Fizisku personu apvienība -Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 4350 EUR Straupes 

pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam. 

 

Raiskuma internātpamatskola- rehabilitācijas centram: 

 

 800 EUR fiziskas personas mācību līdzekļu iegādei; 

 200 EUR SIA KARAVELA, 40003565747, EUR  persona  mācību līdzekļu; 
 

Mantiskais dāvinājums 

  999 EUR SIA Apdrošināšanas un Finasu Brokeris, reģ.Nr.40003438358, inventārs skolas 

vajadzībām; 

 249 EUR SIA Divert, reģ.Nr. 44101030414, ziemassvētku pasākuma vajadzībām; 

 386 EUR fiziska persona inventārs skolas vajadzībām. 

  
Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto mērķi. 

2.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2017 

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 6.69 

% , salīdzinot ar 2017.gadu saistību apmērs pret pašvaldības budžetu ir pieaudzis par 1.61 %. 
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Ar Valsts kasi noslēgti sekojoši aizdevumu līgumi: 

 

 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 31.12.2018. 43645 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 31.12.2018.  88838 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 31.12.2018.  

53316 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 31.12.2018.  120744 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 

31.12.2018.  306393 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 31.12.2018. 63497 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 

31.12.2018.  56917 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 31.12.2018.  79000 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 
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pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2023.gada 20.septembrim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 

0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  19494 EUR. 

 

 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 

31.12.2018.  173448 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 31.12.2018.  189486 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 31.12.2018.  314334 EUR. 

 

Pārskata gadā noslēgti 4 jauni aizdevumu līgumi prioritāro investīciju  projektu  

realizācijai: 

 2018.gada 16.maijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.A2/1/18/235 trančes Nr.P-

188/2018 par aizņēmumu 869850 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 

20.aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  

869850 EUR. 

 

 2018.gada 21.jūnijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Grants ceļa “Mazaiskrogs – Irbēni”pārbūve” Nr.A2/1/18/348 trančes Nr.P-290/2018 

par aizņēmumu 252465 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 

20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018. 

250110 EUR. 

 

 2018.gada 5.jūlijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas ēkas energoefektivitātes 

palielināšana – ēkas fasādes un jumta atjaunošana”” Nr.A2/1/18/430 trančes Nr.P-365/2018 

par aizņēmumu 284648 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 

20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  

284648 EUR. 

 

 2018.gada 5.jūlijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana” Nr.A2/1/18/429 trančes Nr.P-366/2018 par 

aizņēmumu159621 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 20.jūnijam, 

ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2018.  159621 EUR. 

 

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 

attiecinātas 2019.gadā atmaksājamās saistības 228573 EUR apmērā.. 
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3.PERSONĀLS 

2018.gadā Pārgaujas novada pašvaldībā pavisam kopā nodarbināts 101 darbinieks,  no 

kuriem uz  nenoteiktu laiku darba tiesiskās attiecības bija 82 darbiniekiem (no tiem 51 sieviete, 31 

vīrietis), 3 darbinieces atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,  bet uz noteiktu laiku nodarbināti  19 

darbinieki (12 no tiem sievietes, 7 vīrieši). 

No jauna darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar  27  darbiniekiem, no tiem ar 9 uz nenoteiktu laiku, 

bet ar 18 uz noteiktu laiku. No amata vienību saraksta izslēgtas  3  amata vienības- bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas sēžu sekretārs, bet no jauna nav izveidota neviena 

amata vienība.  

 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 24 darbiniekiem (no tiem 18 uz noteiktu laiku,  bet 

6 – uz nenoteiktu laiku). 

2018.gadā no pašvaldībā nodarbinātajiem  darbiniekiem  37 darbinieki ar augstāko izglītību, no 

tiem   3 darbiniekiem ir maģistra grāds, bet 9 darbiniekiem – bakalaura grāds,  54  darbiniekiem ir 

vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 10 darbiniekiem – pamata izglītība.  

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

32  darbiniekiem tā ir no 5–9 gadi, 1–5 gadiem novada pašvaldībā strādā  30 darbinieki, savukārt līdz 

vienam gadam – 5 darbinieki. 

 

2018. gadā esam nodrošinājuši prakses vietas 3 praktikantiem- 1- KAC, 1-  sab. attiecības, 1- IT 

joma. 

 

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, kā arī informācija par tūrisma un uzņēmējdarbības jomām.  Neizpaliek arī 

aktualitātes par skolēnu veikumu izglītības iestādēs, kā arī cita veida informācija, kas var būt noderīga 

sabiedrībai. 

Par vienu no galvenajiem informācijas izplatīšanas kanāliem uzskatāma Pārgaujas novada 

pašvaldības mājaslapa www.pargaujasnovads.lv . Pamatojoties uz vietnē Google Analytics 

pieejamiem datiem, Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapu laika periodā no 2018. gada 1. janvāra 

līdz 31. decembrim apmeklējuši 1091 lietotāji, no kuriem 92,67% atradušies Latvijas teritorijā, bet 

pārējie 8,33% mājaslapu skatījuši no tādām valstīm kā Lielbritānija, ASV, Vācija, Zviedrija, Īrija, 

Somija, Norvēģija, Francija, Kanāda, Ķīna un Indija.  

               Informācija sabiedrībai tiek nodota izmantojot arī kontus sociālajos tīklos, piemēram, 

Facebook, Twitter, Instagram. Dotajā brīdī Pārgaujas novada Facebook lapai ir 874 sekotāju, kas ir 

par 204 vairāk kā pērn, Twitter 1292 sekotāju, bet Instagram kontam 578 sekotāju. Instagram sekotāju 

skaits gada laikā audzis par 344. Pieaugošais sekotāju skaits sociālo tīklu kontiem norāda uz to, ka to 

loma mūsdienu sabiedrībā palielinās un cilvēki sev interesējošo informāciju meklē sociālo mediju 

vietnēs, tie ir būtiski komunikācijas kanāli. 

Viens no svarīgākajiem, gaidītākajiem un efektīvākajiem rīkiem 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”. 2018. 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.  

http://www.pargaujasnovads.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/
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                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.  

 Pārgaujas novada administratīvajā ēkā, “Iktēs”, ir izvietots informatīvais ekrāns, kurā Stalbes 

pagasta pārvaldes un klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem ir pieejama informācija par 

Pārgaujas novada uzņēmējiem, aktuālajiem novada pasākumiem, kā arī videosižeti par Pārgaujas 

novadu. 

                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 2018. gadā nav izpalikuši 

ikgadējie nevalstisko organizāciju veidotie gan izglītojošie, gan kultūras un atpūtas, gan sporta 

pasākumi, kā arī jauniešu veidoti pasākumi.  

 

5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Pārgaujas  novada 2019.gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts 

budžetu 2019.gadam”, “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, ievērojot likumu „Par 

pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo 

aktu prasības, iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem, kā arī pamatojoties uz Pārgaujas 

novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizēto investīciju plānu. Sastādot 

2019.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, 

nodrošinot budžeta sabalansētību. 

  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 2019.gada 09. un 11.aprīlī, uzaicinot 

attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus. 

     2019.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. Turpinās darbs, lai  attīstītu un pilnveidotu pašvaldībā 

apstiprinātos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.  

Sastādot 2019.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).  
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Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 6.25 milj. EUR, no kuriem 

Pamatbudžeta ieņēmumi 5.55 mij. Eur un  Specbudžeta ieņēmumi 0,7 milj. EUR apmērā.  

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 6.5 milj. EUR no kuriem Pamatbudžeta 

izdevumi plānoti 6 milj. EUR  un Specbudžeta izdevumi 0.5 milj. EUR apmērā. 

 

 


