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Par Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 72. pantu, likuma 

par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu un Pārgaujas novada domes 11.06.2020.  

Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr. 6),  atklāti balsojot: PAR- (), PRET- nav, 

ATTURAS-nav, Pārgaujas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu. 

2. Pārgaujas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu: 

2.1. publicēt pašvaldības mājas lapā internetā; 

2.2. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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Apstiprināts: 

 Pārgaujas novada domes sēdē Nr.6, lēmums Nr.135, 28.06.2020 

 

 

Pārgaujas novada pašvaldības 

2020.gada  

publiskais pārskats 

 

 

 

 

 

 

No Braslas līdz Gaujai ik solis ir vērts! 

 
Stalbe 2021  
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

 

1. Pašvaldības nosaukums........................... Pārgaujas novada pašvaldība 
   

2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas 

Republikas Administratīvo teritoriju un 

teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru 

(ATVK) .................................................. 

0424701 

   
3. Pašvaldības juridiskā adrese ................... „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,Pārgaujas 

novads, LV-4151 
4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ...... 90009116276 

   
5. Pārskata periods ..................................... 01.01.2020. – 31.12.2020. 

   
6. Pārgaujas novada dome.......................... 

  

Hardijs Vents 

Monvīds Krastiņš  

Jānis Plūme 

Imants Kalniņš 

Rudīte Vasile 

Juris Baltgalvis  

Alfs Lapsiņš 

Ādolfs Čudorāns  

Guna Rukšāne  

  
 

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

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

   
11. Revidents ................................................ Sandra Vilcāne, SIA ”Revidents un 

grāmatvedis”, sertifikāts Nr.30 
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1.2. Pārgaujas novada raksturojums 
 
NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA 

485,3 km2 
ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 

Stalbe 
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

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

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

Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadiem. 
APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

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

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

Kūdums, Lenči, Daibe un Lielstraupe. 
DABAS RESURSI 

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

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

upēm. 
TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

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

(Valka) un reģionālais autoceļš P14 Umurga – Cēsis. 
IZGLĪTĪBA 

Izglītības iestāžu struktūru veido Stalbes pamatskola, Stalbes pamatskolas struktūrvienība, 

Straupes pamatskola un Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola. 
VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Sociālais dienests. Veselības 

aprūpes pakalpojumi pieejami divu ģimenes ārstu prakses vietās Auciemā, Plācī, Stalbē.  
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 
 

2020.gadā Pārgaujas novadā realizēti gan iepriekšējos gados iesāktie projekti, gan 

uzsākti jauni.  

Pašvaldība kā partneris iesaistījusies divos jaunos projektos – “Apsaimniekošanas 

pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu 

aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”, ko realizē Dabas aizsardzības pārvalde darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi 

biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” ietvaros un Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta realizētajā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Pārgaujas novada teritorijā 

projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un 

mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros paredzēts veikt 

apsaimniekošanas pasākumus Raiskuma alejās (koku vainagu sakopšana, bīstamo koku 

novākšana, veco koku atbrīvošana no krūmu un koku apēnojuma) un Lenčupes atbrīvošana 

no koku sagāzumiem un bebru aizsprostiem. Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” iesaistījušās divas novada skolas – Stalbes pamatskola un 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, kas jau no 2 mācību semestrus īstenojušas 

projektā noteiktās aktivitātes.  

 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. 2020. gadā realizēti 2 projekti – Straupes pamatskolas 

stadiona skrejceļa pārbūve un Radošās istabas izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu 

īstenošanai Rozulas klubā. Vēl viens projekts – teritorijas labiekārtošana pie Auciema 

pirmsskolas izglītības iestādes, atjaunojot apgaismojuma infrastruktūru – apstiprināts 

2020.gadā, taču realizācija norisināsies 2021.gadā. Publiskā finansējuma daļa LEADER 

projektos sastāda 90%, bet 10% tiek segti no pašvaldības budžeta.  

 Pārgaujas novada pašvaldība turpina iesaistīties 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.  

 Ar Zivju fonda atbalstu 2020.gadā realizēts projekts “Laivas piekabes iegāde Zivju 

resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” un “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas 

novada Sārumezerā”, 2021.gadā plānota 3 projektu īstenošana -  “Kvadracikla iegāde 

zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs”, “Zivju resursu atjaunošana 

Pārgaujas novada Ungura ezerā” un “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Raiskuma 

ezerā”.   



 

7 
 

 Kā viens no partneriem, pašvaldība iesaistījusies arī starptautiskā programmas 

“Eiropa pilsoņiem” projektā “STreet ARt”. Tā mērķis ir izveidot pilsētu tīklu ar kopēju 

stratēģiju, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un samazinātu atstumtību, rehabilitējot Eiropas 

pilsētu nomāktos un pamestos apgabalus, izmantojot ielu mākslu. Projektā piedalās 

dalībnieki no 14 valstīm: Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Čehijas, Francijas, Itālijas, 

Kosovas, Latvijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovēnijas, Vācijas, 

Nīderlandes. Covid-19 pandēmijas dēļ projektā plānotie gan starptautiskie, gan vietējie 

pasākumi tika pārcelti un tiks realizēti 2021.gadā. 

 Pašvaldība tradicionāli iesaistās arī Meža dienu projektā – 2020.gadā pabeigta 

apstādījumu dobju izveide Raiskuma muižas parkā, bet  Meža dienas 2021 ietvaros plānots 

piesaistīt finansējumu Ungurmuižas vēsturiskā dārza izveidei.  

 

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. 

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. 

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 



 

8 
 

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  

 

Lai tiktu īstenoti Pārgaujas novada pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035.gadam 

(ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes) Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības programmā 

2020.-2026.gadam (pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments) noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes (VTP): 

VTP1 Publiskie pakalpojumi un to attīstība (vidēja termiņa prioritāte sociālajā plānošanā) 

–novadā pieejami daudzveidīgi atbilstošas kvalitātes pakalpojumi, kas ir priekšnosacījums aktīvai, 

izglītotai un informētai vietējai sabiedrībai. 
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VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa (vidēja termiņa teritorijas attīstības 

prioritāte) – 2020.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) 

– 2020.gadam novadā pieaug vietējo uzņēmēju skaits un novads arvien vairāk nostiprina savas 

pozīcijas lauksaimniecībā. 

 

1.6. Vadības ziņojums par 2020.gadu 

 

1. Vispārējais raksturojums 

 

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

izveidota administratīvā teritorija- Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir lauku teritorijas un 

apdzīvotu vietu nedalāma administratīvi teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes un 

Straupes pagastu teritoriju vienības. Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, robežojoties 

ar Amatas,  Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās 

teritorijas platība ir 485.3 km2. Pārgaujas novads teritoriāli ir 52 lielākais novads Latvijā. Pārgaujas 

novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. Novadā administratīvais centrs ir ciemats Stalbe.  

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un 

kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada pašvaldības nolikums saistošie 

noteikumi Nr.9 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”  nosaka Pārgaujas novada pašvaldības, 

pārvaldes organizāciju atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai.  

 Pārgaujas novada Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 Pārgaujas novada pašvaldības 2020.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. 2020.gadā 

notikušas: 

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

dēļ, pieņemti 228 lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto lēmumu izpildi; 

 Finanšu komitejas sēdes -12 ; 

 Attīstības un tautsaimniecības  komitejas sēdes – 12; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēdes - 9; 

 Administratīvās komisijas sēdes - 21; 

 Īpašumu  komisijas sēdes – 14, rīkotas 10 izsoles ; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes – 

1; 

 Darījumi ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēdes - 58; 

 Vēlēšanu komisijas sēde –  2; 

 Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes – 2; 

 Pirmskolas  vecuma bērnu reģistrācijas  un vietu sadales izglītības iestādēs komisijas 

sēdēs – 10;  

 Iepirkumu komisijas sēdes -46 , veiktas  iepirkumu procedūras -59. 
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 Izdoti 12   saistošie noteikumi, t,sk.6  par budžetu un grozījumu veikšanu budžetā. 

 

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2020.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 2020.gadu. 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja: 

 SIA „Ungurmuiža”- 100 % kapitāldaļu piederība ; 

 SIA „ZAAO” – 17.846 % kapitāldaļu piederība; 

 AS „CATA – 4.9 % kapitāldaļu piederība. 

 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība cenšas panākt 

attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sekmējot 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība un 

jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā. 

 

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas ( pēc CSP datiem) 2018 2019 2020 2021 

Pārgaujas 

novads Iedzīvotāju skaits gada sākumā 3728 3666 3623 3576 

  Gada vidējais iedzīvotāju skaits 3697 3645 3600 ... 

  Dabiskais pieaugums -20 -7 -12 ... 

  Migrācijas saldo -42 -36 -35 ... 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas -62 -43 -47  

 *Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā saistīts ar vispārējo sociālekonomisko procesu 

attīstību valstī. Iedzīvotāji aizvien vairāk izvēlas vidi  kur ir sakārtota infrastruktūra, pieejama 

nodarbinātība,  izglītība, medicīna un kultūras izvēles iespējas. Lai samazinātu iedzīvotāju imigrāciju 

Pārgaujas novada attīstības plānā ir ietvertas pozīcijas infrastruktūras sakārtošanai, izglītības 

pakalpojuma pirmskolas un pamatskolas līmeņos pilnveidošanu, kultūrvides radīšanai  un 

saglabāšanai. 

*Bezdarba rādītāji 2020.gadā 

 

Salīdzinot bezdarba rādītājus ar 2019.gada beigām secinām, ka tas pieaudzis par 22  

bezdarbniekiem 2020.gada beigās. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba ir 

jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir nemainīgi  8 iedzīvotāji. Iespējams, ka bezdabnieku skaita 

Pārgauja

s novada 

teritorija 

Bezdarbniek

u skaits 

līdz 25 

g. 
26-45 g. 

46-55 

g. 

56 g. 

un 

vairāk 

Saņem 

bezdarbniek

a pabalstu 

Ilgstošie 

bezdarbnie

ki 

98 8 50 16 24 59 8 
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pieaugumu  saistīts ar COVID -19  epidemioloģisko ierobežojumu ieviešanā valstī, kas nosaka 

būtiskus ierobežojumus uzņēmējiem un nodarbinātībā kopumā.  

 

Pārgauj

as 

novada 

teritorij

a 

Fiziskas 

personas - 

saimniecis

kās 

darbības 

veicējas 

Zemniek

u 

saimniecī

bas 

Individuā

lie 

komersa

nti 

Komer

csabied

rības 

(tirgus 

sektors

) 

Fondi, 

nodibināj

umi un 

biedrības 

(tirgus 

sektors) 

Kome

rcsabi

edrīb

as 

(ārpu

s 

tirgus 

sektor

s) 

Fondi, 

nodibināj

umi un 

biedrības 

(ārpus 

tirgus 

sektors) 

2017 148 88 11 92 3 1 25 

2018 141 86 11 107 3 1 26 

2019 138 86 12 118 2 1 25 

*Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Pārgaujas novada teritorijā 

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides  veidošana ir viens  no pašvaldības attīstības  

uzdevumiem, jo attīstot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociālekonomisko vidi novadā un 

palielināt budžeta ienākumus. Pārgaujas novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits  uz 2020.gada 

sākumu  bija 382 uzņēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu  kopējais aktīvo uzņēmumu skats ir 

palielinājies  par 7, kas liecina par labvēlīgu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. 

 

2.Pārskata gada galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība aktualizēja Pārgaujas novada Ilgtspējīgas 

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

pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.  

2020.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. 2020.gadā plānoto investīciju 

plāna izpildi kavēja  COVID -19 ietekme un Valsts ekonomiku  un Valsts straujā politikas maiņa un 

prasību noteikšana aizņēmumu saņemšanai. Nepietiekamo un nepieejamo finanšu resursu dēļ,  esam 

atlikuši realizācijas uzsākšanu izstrādātajiem pašvaldības  infrastruktūras attīstības un renovācijas 

projektiem infrastruktūras jomā. Projektu realizāciju uzsāksim, kad būs pieejams aizņēmuma 

finansējums projektu realizācijai. 

2020.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 6.96  milj. EUR un izdevumi 6.16 

milj. EUR apmērā. Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  105.11 %  un izdevumiem 86.32 % pret 

plānu. Budžeta ieņēmumi  novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem 

un investīcijām, nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas. 

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā bija saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, 

teritoriju labiekārtošanu, un energoefektivitātes uzlabošanas projektu realizāciju: 
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Gada laikā dažādās novada vietās notikuši dažāda veida būvniecības un teritoriju labiekārtošanas 

darbi. Nepārtraukti tiek veikti nelieli remontdarbi, kā arī realizēti lielāki būvniecības projekti. Ik dienu 

komunālās saimniecības vadītāji un darbinieki katrā pagastā darbojas, lai Pārgaujas novada teritorija 

būtu sakopta, mājīga un patīkama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tā viesiem.  

Raiskuma pagastā. Ar mērķi saglabāt un labiekārtot gan Raiskuma kapličas ēku, gan kapu 

teritoriju, tika veikti remontdarbi Raiskuma kapsētā un kapličā. Vienkāršoti ēkas atjaunošanas darbi 

šobrīd notiek Stalbes pamatskolas struktūrvienības ēkā Auciemā, kur ikdienā darbojas pirmsskolas 

vecuma bērnu grupas. Tie nepieciešami, lai pielāgotu esošās telpas pirmsskolas plānojumam un 

vajadzībām. Tāpat arī, piesaistot daļēju LEADER projektu finansējumu “Cēsu rajona lauku 

partnerības’’ izsludinātā LEADER projektu konkursa 7. kārtas Latvijas lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, tiek strādāts pie 

pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas ārējā apgaismojuma tīkla pārbūves, kā arī papildus tam 

pašvaldība strādā pie ielu elektriskā apgaismojuma pārbūves Auciemā. Veikta projektēšana ūdens 

vada izbūvei Ezera ielā, Raiskumā un sadzīves notekūdeņu maģistrālo tīklu un sūkņu stacijas 

pārbūvei, būvdarbi tiks veikti 2021.gadā..  

Stalbes pagastā. Stalbes pagasta pārvaldes ēkā, kurā atrodas ne tikai Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs un pašvaldības speciālistu darba vietas, bet arī Stalbes pagasta 

bibliotēka un ģimenes ārsta privātprakse tika veikta jumta seguma atjaunošana Rozulā šogad 

pārvērtības piedzīvojusi Rozulas tautas nama mazā zāle, kas pielāgota jauniešu vajadzībām un viņu 

iniciatīvu īstenošanai. Līdzfinansējums tika piesaistīts Vidzemes lauku partnerības “Brasla” 

izsludinātajā LEADER projektu konkursa 7. kārtā, ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības 

stratēģija)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros.  Rozulas tautas namā veikti arī nelieli kosmētiskie remontdarbi lielajā zālē. 

Notikusi projektēšana gājēju pārejas un ātruma vaļņa izveidei Stalbes centrā. Šogad Stalbes tautas 

namam veikta fasādes atjaunošana. Stalbes katlu mājai salabots jumts. Notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu ēkai Rozulā nomainīts jumts, Stalbē tiks nomainīts attīrīšanas iekārtu nožogojums. uzsākta 

Stalbes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūve veikt iepirkums būvdarbu veikšanai. Šobrīd notiek 

arī tehniskā projekta izstrāde Stalbes pamatskolas stadiona, rotaļu laukuma apgaismojuma izbūvei.  

Straupes pagastā. Piesaistot EFLA finansējumu tika veikta Straupes pamatskolas stadiona 

pārbūve. Ar projekta finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu izbūvēts skrejceļš un tāllēkšanas 

sektors ar tenisīta segumu. Šogad tika veikta arī Doktorāta Plācī saimniecības ēkas pārbūve, kā 

ietvaros tika izbūvēta katlu māja, atjaunotas saimniecības ēkas telpas un izveidota automašīnu 

novietne.  Straupes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pilnībā atjaunota gaisa aerācijas sistēma. Uzsākta 

projektēšana Straupes estrādes pārbūves darbiem. Veikts iepirkums  kanalizāciju sitēmas un ielu 

apgaismojuma izbūvei līvānu māju ciematā, Straupes centrā lai varētu veikt būvniecības darbus 

2021.gadā. 

  

Arī šogad Pārgaujas novada pašvaldība aicināja vietējos iedzīvotājus, neformālās interešu 

grupas un nevalstiskās organizācijas piedalīties pašvaldības projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu 

savu iniciatīvu īstenošanai. Projektu konkursā tika atbalstītas un 2020.gada laikā realizētas divas 

iniciatīvas – Rozulā tika izveidots rotaļu laukums, bet Raiskumā, Aleksandra Bieziņa Raiskuma 

pamatskolas teritorijā tika izveidota zaļā klase.  
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 Uzņēmējiem šis gads noteikti bijis izaicinājumu pilns, īpaši tiem, kuru profesionālā darbība 

saistās ar viesmīlību. Lai atbalstītu novada uzņēmējus, Pārgaujas novada pašvaldība sniedza tiem 

informatīvu atbalstu, apkopojot informāciju par uzņēmēju piedāvājumu ārkārtējās situācijas laikā, 

piemēram, ēdienu vai pārtikas produktu piegādi, citiem pakalpojumiem un aicinot pircējus izvēlēties 

vietējos produktus. Tāpat arī, lai popularizētu preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”, tika veidoti 

informatīvie materiāli par tiem uzņēmējiem, kuri ir šīs preču zīmes lietotāji. Jāatzīmē, ka uzņēmēji 

joprojām var pieteikties preču zīmes lietotāja statusam. Pavasarī tika izsludināts ceturtais Grantu 

konkurss komercdarbības uzsākšanai vai esošās attīstīšanai Pārgaujas novadā. Tika izvērtēti deviņi 

pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti trīs, piešķirot finansējumu uzņēmēju ideju īstenošanai. Pirms 

Grantu konkursa pieteikumu iesniegšanas tika organizēta uzņēmēju pēcpusdiena, kurā speciālisti un 

nozares eksperti sniedza vērtīgus padomus tieši pieteikumu sagatavošanā. Kā ierasts katru gadu, arī 

2020. gadā pašvaldība piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā uzņēmēju 

izstādē “Vidzemes uzņēmēju dienas”. Šajā izstādē galvenā loma ir uzņēmējiem, kuri tiek aicināti 

piedalīties, pārstāvot Pārgaujas novadu uzņēmēju tirdziņā, kā arī pašvaldības stendā. 

Lai gan ierobežojumu dēļ šogad, salīdzinot ar 2019.gadu, starptautiskā pieredzes apmaiņa un 

vizītes projektu ietvaros praktiski nav notikušas, jāsaka, ka iesāktā komunikācija turpinājusies 

attālinātā veidā, piemēram, projekta “STreet Art”, kas tiek īstenots programmā “Eiropa Pilsoņiem”, 

ietvaros plānotās starptautiskās vizītes, notikušas online vidē. Šogad Liestraupes pilī uzņēmām 

Latvijas pašvaldību savienības valdi, kura šeit tikās izbraukuma sēdē. Šādas vizītes veicina pieredzes 

un labās prakses apmaiņu un rosina diskusijas par pašvaldībām, to iedzīvotājiem aktuāliem 

jautājumiem. Jūlijā Pārgaujas novadā viesojās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Vizītes laikā tika 

secināts, ka klātienes apmeklējums ir veids, kā labāk iepazīt, izprast un novērtēt reālo situāciju un tās 

nopietnību reģionos.  

Viena no Pārgaujas novada bagātībām ir ūdeņi – ezeri, upes, kas īpaši vasaras sezonā pulcē 

neskaitāmus laivotājus un atpūtniekus. Tieši tāpēc regulāri tiek veikta kontrole gan atpūtas vietās, gan 

mežu teritorijās, lai novērtētu kārtību. Šogad vairākkārt uzietas vietas, kur mežos cilvēki nelegāli 

izgāzuši atkritumus, kuru sastāvā bijuši personu datus saturoša informācija, kas ļāvusi atkritumu 

izgāzējus atrast un sodīt, piemērojot administratīvo sodu. Tāpat arī tiek veikta kontrole ūdenstilpēs, 

lai cīnītos ar maluzvejniecību zivju nārstošanas laikā. Šogad piesaistītais finansējums ļāvis iegādāties 

laivas piekabi, kā arī papildināt zivju resursus Sārumezerā. Zivju resursi papildināti arī Raiskuma 

ezerā, par ko jāpasakās vietējiem uzņēmējiem.  

2020. gads ir veicis korekcijas gandrīz visās nozarēs un īpaši izceļot izglītību. Izmaiņas saistās, 

galvenokārt ar attālināto mācību procesa ieviešanu un visu iesaistīto pušu gatavību tām. Tomēr šī ir 

nozare, kurā jābūt nepārtrauktam procesam, un pats galvenais faktors ceļā uz izdošanos ir sadarbība 

– pedagogu, vecāku, skolēnu. Mācības 1. klasē kopā 2020./2021. mācību gadā uzsākuši 35 skolēni – 

Straupes pamatskolā 14 pirmklasnieki, Stalbes pamatskolā 16, bet Aleksandra Bieziņa Raiskuma 

pamatskolā 5. Visas izglītības iestādes, no 1. līdz 9. klasei, šogad apmeklē 277 skolēni – Straupes 

pamatskolā 88 skolēni, Stalbes pamatskolā 101, bet Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā 88. 

Pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji mācību procesu cenšas nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku 

un interesantāku arī šajos apstākļos, tomēr jāatzīmē, ka esošā situācija ir veidojusi apstākļus, kad 

varam izvērtēt savas, skolēnu un arī pedagogu un vecāku digitālās prasmes. Šajā gadā Pārgaujas 

novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PUMPURS” īstenošanu, kurā 

iesaistījušās divas Pārgaujas novada izglītības iestādes – Stalbes pamatskola un Aleksandra Bieziņa 

Raiskuma pamatskola. Svinīgā ceremonijā šogad Stalbes pamatskola Valmieras Valsts ģimnāzijai 

nodeva gadu glabāto Cēsu Skolnieku rotas piemiņas karogu. Rudenī paguvām tikties ikgadējā 

Pārgaujas novada pedagogu un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku godināšanas pasākumā. Kopā 

tika godināti 34 pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kā arī sveikta titula “gada pedagogs” 

ieguvēja – skolotāja Sanita Kārkliņa no Straupes pamatskolas.  
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Ņemot vērā to, ka šajā gadā novada jauniešiem nav bijusi iespēja piedalīties starptautiskajos 

apmaiņas projektos, kaut gan tādi bija plānoti, ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi jaunatnes dzīves 

uzlabošanai un dažādošanai tieši Pārgaujas novadā. Kā būtiskāko no tiem noteikti var minēt Pārgaujas 

novada jauniešu radošās istabas izveidi Rozulas tautas namā jauniešu iniciatīvu īstenošanai.  

Pārgaujas novadā šogad ieviesta jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, kas ļauj jauniešiem saņemt 

apliecinājumu par nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām. Šādu pieredzi arvien vairāk Latvijā un 

pasaulē novērtē gan darba devēji, gan izglītības iestādes, piemēram, augstskolas. Lai gan rudenī 

plānotie pasākumi ir atlikti līdz brīdim, kad situācija valstī uzlabosies, 2020. gada vasarā Pārgaujas 

novada jaunieši tikās jau 3. saliedēšanās pasākumā, kurā šogad viesojās jaunieši un jaunatnes 

darbinieki no Alojas novada pašvaldības un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra. Vasarā aizsāktā 

draudzība turpinās arī šobrīd, pagaidām tikai attālinātā režīmā. Vasarā saņēmām Jaunatnes 

Starptautisko programmu aģentūras apstiprinājumu un programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” 

finansējumu projekta “Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju 

veicināšana “Medijpratēja formula”” īstenošanai. Projekts ir jauniešu iniciatīva, kuras īstenošana 

nodrošina mūsdienās tik ļoti nepieciešamo medijpratības prasmju apgūšanu un attīstīšanu. Šogad 

notikusi viena no plānotajām piecām projekta darbnīcām, pārējās pagaidām ir atliktas.  

Šogad arī tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nav bijis tik vienkārši – strauji samazinājies 

ārzemju tūristu skaits, tomēr daudz latvieši šajā vasarā nolēmuši apceļot savu valsti un viesojušies arī 

Pārgaujas novadā. Par to liecina lielais apmeklētāju skaits gan Lielstraupes pilī, gan Ungurmuižā. 

Abās minētajās vietās šogad cilvēki viesojušies ne tikai ekskursiju dēļ, bet arī baudījuši koncertus un 

krāšņas izstādes. Lai visiem interesentiem būtu vieglāk un ērtāk saņemt tūrisma informāciju, tapis 

profils sociālajā medijā Facebook “Tūrisms Pārgaujas novadā”, kā arī uzstādītas jaunas kartes ar 

nepieciešamo tūrisma informāciju ceļotājiem. Arī šogad pašvaldība organizēja tūrisma uzņēmēju 

pieredzes apmaiņas braucienu, nedodoties nekur tālu, bet iepazīstot un novērtējot tieši vietējo tūrisma 

piedāvājumu. Tika secināts, ka tas ir daudzveidīgs un plašs. Darbu uzsākuši divi vietējie gidi, kas 

vada ekskursijas pa Lielstraupes pili un Hanzas vēsturisko taku, izveidoti suvenīri, kas popularizē 

novadu un Straupi. Turpināta sadarbība tūrisma mārketingā Gaujas Nacionālā parka teritorijā un 

starptautiskajā maršrutā Via Hanseatica. Pašlaik sadarbībā ar topošā Cēsu novada pašvaldību tūrisma 

speciālistiem tiek strādāts pie jaunā tūrisma pārvaldes modeļa, un drīzumā tiks aptaujāti tūrisma 

uzņēmēji par to, kāds atbalsts nepieciešams no pašvaldības tūrisma centriem, iespējams, arī tūrisma 

produktu pārdošanā. 

Parasti sporta dzīve Pārgaujas novadā ir visai aktīva, tomēr pie šī gada situācijas un 

ierobežojumiem sporta zāles gan individuālajiem, gan grupu treniņiem ir slēgtas. Ļauts trenēties tikai 

augstāko līgu sportistiem. Nav noslēpums, ka Pārgaujas novadā lielā cieņā ir florbols, un daudziem 

tieši florbola komandas SK “Pārgauja” nosaukums saistās ar mūsu novadu. Komanda spēlē ELVI 

florbola līgā vīriešiem, kas ir augstākā florbola līga Latvijā. Iepriekšējā florbola sezona pavasarī tika 

apturēta, tai nenoslēdzoties un neuzzinot uzvarētājus. Rudenī tika uzsākta jauna sezona, taču, aizvadot 

dažas spēles, tā šobrīd ir apturēta. Atcelti tika arī vairāki tradīcijām bagāti novada pasākumi – 

skrējiens apkārt Rozulai, Pārgaujas novada sporta svētki, tomēr šogad sporta nozarē netrūkst 

pagodinājumu sportistiem, kuru mājas ir Pārgaujas novads. Vēsturisks notikums Latvijas sportā bija 

tas, ka pirmo reizi kāds no Latvijas sportistiem nominēts par Pasaules spēļu mēneša atlētu, un šāds 

gods ticis orientieristei, Latvijas sieviešu izlases līderei, straupietei Sandrai Grosbergai. Savukārt 

biatloniste Baiba Bendika tika izvirzīta “Trīs Zvaigžņu balvas 2020” saņemšanai nominācijā “gada 

sportiste”. Pārgaujas novada pašvaldība šogad izteica pateicību par sasniegumiem sporta jomā 57 

Pārgaujas novada sporta laureātiem. 

Kultūra noteikti ir viena no tām nozarēm, kuru ierobežojumi covid-19 izplatības mazināšanai 

skāruši visnopietnāk. Noteiktie ierobežojumi dažādos laika periodos šogad attiecās uz apmeklētāju 
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skaitu pasākumos, distanci, kā arī uz publisko pasākumu rīkošanas aizliegumu. Neskatoties uz to, 

vasarā distancēšanās ierobežojumi ļāva īstenot jau gada sākumā iecerētos Pārgaujas novada svētkus, 

kuru devīze bija “satikties!”. Veiksmīga mākslinieku izvēle un pieaicināšana, kā arī pasākumu 

programma un norises vietas garantēja izdevušos svētkus, par kuriem lieliskas atsauksmes saņemam 

vēl šobrīd. Lai gan kultūras pasākumu piedāvājums šogad nav bijis bagātīgākais, novadā 

iedzīvotājiem ir bijusi iespēja apmeklēt brīvdabas kinoseansus, kā arī koncertus, iesaistīties dažādās 

akcijās un iniciatīvās, piemēram, darināt tamborētus vai adītus kvadrātiņus. Tie tika nosūtīti uz 

Brilonu Vācijā, kur notika 40. starptautiskās Hanzas dienas, šogad attālinātā formā. Tāpat arī sociālo 

mediju vidē norisinājās mātes dienai veltīts konkurss “mammas padoms”. Lai gan šajā gadā vairāki 

Pārgaujas novada iedzīvotājiem svarīgi pasākumi ir izpalikuši, piemēram, Saimniekballe, 

amatiermākslas kolektīvu koncerti un izrādes, Jāņu ielīgošanas pasākums u.c., šogad padomāts par 

tiem pasākumiem, kuri notiks nākotnē, jo ar LEADER projekta līdzfinansējumu iegādāti 200 

salokāmi metāla krēsli brīvdabas pasākumu nodrošināšanai. Pagājušā gada nogalē tika izsludināts 

pirmais Pārgaujas novada kultūras projektu konkurss, kurā tika atbalstītas sešas pasākumu idejas, bet 

2020.gadā no tām tika īstenotas divas, kas skaidrojams ar esošo situāciju valstī gandrīz visa gada 

garumā. Tomēr neīstenoto kultūras projektu ideju autoriem būs iespēja tās īstenot nākamajā gadā. Ja 

turpinām projektu tēmu, interesants un unikāls pasākums šajā rudenī notika Raiskumā. Raiskuma 

pagasts, atrodoties Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā, ir daļa no projekta “KOPA”, kura mērķis 

ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu 

un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta ietvaros notika pirmie Raiskuma kopienas svētki, kuru 

tapšanā iesaistījās vietējie iedzīvotāji, demonstrējot savus talantus un iepazīstinot ar savām prasmēm. 

Neatņemama kultūras sastāvdaļa ikvienā novadā ir amatiermākslas kolektīvi. Arī kolektīvu 

dalībniekiem šis gads ir bijis citādāks – nenotiek klātienes mēģinājumi, koncerti. Tomēr, lai turpinātu 

savu misiju - nodrošinātu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma un tradīciju ilgtspējību un 

saglabāšanu, daļa kolektīvu turpina darboties attālināti, organizējot online mēģinājumus vai strādājot 

individuālajos mēģinājumos, kurā piedalās kolektīva vadītājs un vienas mājsaimniecības pārstāvji. 

Pārgaujas novada bibliotēkas šogad akreditētas uz turpmākajiem pieciem gadiem, un turpina 

darboties, pielāgojoties esošajiem apstākļiem. 

Šajā gadā klātienē netika godināti iepriekšējā gadā dzimušie bērniņi, tomēr tiem tika 

sagādātas praktiskas dāvanas – Margaritas Stārastes grāmatas “Brīnumzemes pasakas”, kuras 

kopumā tika pasniegtas 37 bērniņiem, kuri tagad par savām mājām sauc Pārgaujas novadu. Savukārt 

jau nākamajā gadā godināsim 2020. gadā dzimušos bērnus. Līdz decembra sākumam Pārgaujas 

novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 21 jaundzimušais – 4 Raiskuma pagastā, 3 Stalbes pagastā un 

13 Straupes pagastā. Turpretī miršanas gadījumi reģistrēti 38 personām. Pārgaujas novada 

dzimtsarakstu nodaļā šogad reģistrēta 41 laulība, sveikts viens pāris, kurš atzīmēja zelta kāzu 

gadadienu. Populārākās vietas, kas tiek izvēlētas laulību reģistrēšanai, ir Ungurmuiža un Ungurmalas.   

Šis gads, kad covid-19 pārsteidza visu pasauli, noteikti nebija iedomājams bez sociālās palīdzības 

sniegšanas – iedzīvotāji turpināja saņemt sociālā dienesta palīdzību, protams, īpašā piesardzības 

režīmā. Tika nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi, sarūpēti pārtikas taloni skolēniem un 

pārtikas pakas maznodrošinātajām ģimenēm. Bija padomāts un iespēju robežās sagatavotas telpas, 

kurās, ja būtu nepieciešamība tiktu  izmitināti covid-19 saslimušie, nodrošinot tiem izolētību.  Gada 

noslēgumā tiek organizēta pārsteigumu sagādāšana Pārgaujas novada senioriem, nogādājot tiem 

svētku paciņas un novada kalendārus. 

 

3.Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā  

2021. gads nāk ar Administratīvi teritoriālo reformu. Joprojām ir ļoti daudz neskaidrību par to, kā 

jaunā iekārta darbosies. Pārgaujas novada teritorija tiks pievienota Cēsu novada teritorijai, un 
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apvienojamo teritoriju pašvaldību speciālisti jau šobrīd kopīgi strādā, lai veidotu modeli, kas atbilst 

kopējām prasībām, kā arī iedzīvotāju vajadzībām visās novada teritorijās, lai nodrošinātu teritorijas 

vienādu attīstību. 

 

4.Paredzamiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 2021.gadam salīdzinājumā ar 2020.gada plānu ir 

samazinājies par 160036 EUR, kas saistīts ar LR Ministru Kabinetā izstrādātajiem un Saeimā 

pieņemtajiem likumiem “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” un “Par 

valsts budžetu 2021.gadam”, no 2021.gada pārdalot pašvaldību budžetos novirzāmo nodokļa daļu no 

līdzšinējiem 80% uz 75% un, attiecīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa 

daļu. 

   Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju nodokļa ieņēmumiem atstās izmaiņas 

darbaspēka nodokļos - vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem no 2021.gada 1.janvāra no 1200 EUR 

uz 1800 EUR mēnesī tiek paaugstināts ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu. Savukārt, negatīvo ietekmi daļēji mazinās minimālās 

darba algas palielinājums  2021. gada tiks celta minimālā alga no 430 EUR līdz 500 EUR mēnesī.  

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. Valsts politikas maiņa 

aizdevumu izsniegšanā  un mainīgā nostāja nodokļu jautājumos ir riski kuri ļoti būtiski var  ietekmēt 

pašvaldības budžeta apjomu un noteikto funkciju izpildi pilnā apjomā.   

 

6.Attīstības pasākumi 

     2021.gada budžetā kā prioritāte ir  komunālās saimniecības infrastruktūras projektu attīstība. 

Ieplānoti izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. 

Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu 

nākotnē. 

  Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 5.07 milj. EUR, budžeta kopējie izdevumi 

plānoti 6.7 milj. EUR, aizdevumu atmaksa plānota 0.245 milj.EUR apmērā. 

   Pašvaldības budžeta saistības pret kopējiem ieņēmumiem ir 8.31 %, kas norāda uz to, ka 

pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai 

svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. Aizdevumu parādā atlikums uz pārskata 

period sākumu ir 2328740 EUR.  

 

7.Finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku vadības mērķi 

2020.gadā pašvaldība turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības un regulāras pašvaldības 

budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu 

pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.  

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Latvijas finanšu institūcijās. Pašvaldības galvenais 

finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts kase.  

 

8.Citi publiski pieejamie dokumenti par iestādes darbību pārskata gadā 
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 Pašvaldība regulāri, reizi mēnesī, publicē informāciju par tās darbību pašvaldības izdevumā 

“Pārgaujas vēstis”. Saistošie noteikumi un darbību reglamentējošie darbību akti pieejami elektroniski 

pašvaldības oficiālajā mājas lapā pargaujasnovads.lv. Konsolidētais gada un publiskais gada pārskats 

ir pieejams pašvaldības oficiālajā mājas lapā un Pārgaujas novada Finanšu nodaļā. 

 

9.COVID – 19 ietekme uz pašvaldības darbību un budžetu 

Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir 

stājušies spēkā ar vīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību 

valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv 

ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldība seko līdzi un izvērtē situāciju.. Pašvaldības vadība 

uzskata, ka ir spējusi pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir 

pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī. Turpmāko notikumu ietekme uz Pašvaldības  

budžetu un darbību nākotnē būs atkarīga no valsts lēmumiem saistībā ar iespējamajiem grozījumiem 

valsts budžetā un piešķirto finansējumu pašvaldībā. Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā 

Latvijā un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir radījusi nenoteiktības apstākļus un  

ietekmēt situāciju valstī un Pārgaujas novada pašvaldībā arī 2021.gadā. Pastāv risks, ka ierobežojošo 

pasākumu dēļ pašvaldībām samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks kavēti 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju 

pilnvērtīgi realizēt autonomās funkcijas. Tāpat, ņemot vērā paredzamās pulcēšanās prasības, kā arī 

izglītības, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus iespējams tas  

ietekmēs 2021.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumus un tie netiks saņemti 

plānotajos apmēros. 

 

10.Nākotnes attīstība 

Pašvaldības darbība, lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk būs vērsta uz novada 

iedzīvotāju interešu ievērošanu, tādējādi nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās, sporta un kultūras 

vajadzības. Budžeta līdzekļi, iespēju robežās, tiks novirzīti novada attīstības projektiem, tādējādi 

uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kas savukārt nozīmē darbavietas iedzīvotājiem. Pašvaldība, lai 

attīstītu novada teritoriju, kura būtu pieejama apbūvei, 2020.gadā ir veikusi zemes gabala 

detālplānojuma izstrādi .Pamatojoties uz izstrādātā detālplānojuma būs pieejami   14 apbūves gabali, 

ar nepieciešamajām komunikācijām, māju būvniecībai.  

Šī gada budžetā infrastruktūras investīcijas projektu finansēšanu esam plānojuši no budžeta 

resursiem un piesaistot aizņēmumu līdzekļus. Balstoties uz izstrādāto  Pārgaujas novada attīstības 

programmu 2020.-2026. gadam turpināsim meklēt finansējumu programmas realizācijai.    

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs       Hardijs Vents 
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2.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1.Pārgaujas novada domes lēmums par konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

                              

              NORAKSTS  
 

                          PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
   Reģistrācijas Nr. 90009116276 

   „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 
                Tālrunis 64134426, fakss 64127833 

                                           e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
 

 

LĒMUMS 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

 

2021. gada  29.aprīlī                   Nr.72 

(protokols Nr. 4, 2 §) 
2.§ 

Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

noteic, ka 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 un Pārgaujas novada domes  Finanšu 

komitejas 2021. gada 22. aprīļa  atzinumu (protokols Nr. 4) , atklāti balsojot: PAR – 8 

(Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Juris BALTGALVIS, Guna RUKŠĀNE, Alfs 

LAPSIŅS, Monvids KRASTIŅŠ, Rudīte VASILE, Jānis PLŪME), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, Pārgaujas novada domes NOLEMJ:   

 1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2020.gada pārskatu ar 

šādiem rādītājiem: 

1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 31.12.2020.  15112917 EUR:  

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

               Pārgaujas novada pašvaldība  - 13428270  EUR; 

               Stalbes pamatskola  - 948677  EUR; 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola  - 735970 EUR . 

 

         1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 780359 EUR 

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 

               Pārgaujas novada pašvaldība - 226932  EUR; 

               Stalbes vidusskola -548227   EUR ; 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola - 5200   EUR. 
 

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/             Hardijs VENTS 

Sēdes protokoliste        /personiskais paraksts/         Nellija LAPŠĀNE 
NORAKSTS PAREIZS 

Klientu apkalpošanas speciāliste-lietvede    Nellija LAPŠĀNE 
Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, 06.05.2021. 



 

19 
 

2.2.Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei 
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2.3.Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada bilance 

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 12,151,837 12,600,475 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 25,220 33,056 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 25,160 30,162 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
60 2,894 

1200 Pamatlīdzekļi 11,298,824 12,220,695 

1210 Zeme un būves 9,677,070 10,362,907 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 57 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1,297,930 1,478,851 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 196,831 281,241 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 119,781 95,624 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 7,212 2,015 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 650,303 214,303 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 650,303 214,303 

1500 Ieguldījuma īpašumi 177,490 132,421 

1510 Ieguldījuma īpašumi 177,490 132,421 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2,961,080 2,493,790 

2100 Krājumi 59,662 56,075 

2300 Īstermiņa prasības 134,798 773,941 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem 
20,458 16,898 

2600 Naudas līdzekļi 2,746,162 1,646,876 

I. BILANCE (1000+2000) 15,112,917 15,094,265 
 

   
       

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 11,678,108 10,897,749 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 11,678,108 10,897,749 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 10,897,749 9,421,793 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 780,359 1,475,956 

4000 Uzkrājumi 60,731 313,825 

5000 Saistības 3,374,078 3,882,691 

5100 Ilgtermiņa saistības 2,094,632 2,938,596 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 2,094,632 2,938,596 
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5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 
236,125 242,488 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 71,911 0 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 218,819 271,154 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 
98,168 87,979 

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 107,501 79,242 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 433,486 88,257 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 

transferti 
113,436 174,975 

I BILANCE (3000+4000+5000) 15,112,917 15,094,265 
    

 

   

Kods 
Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
ZEMBILANCE 

A B 1 2 

9100 Zembilances aktīvi 210,391 118,506 

9110 Iespējamie aktīvi 105,862 110,818 

9130 
Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un 

kavējuma naudas 
6,291 7,688 

9190 Citi zembilances aktīvi 98,238 0 

9500 Zembilances pasīvi 228,073 0 

9520 

Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, 

izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un 

Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

228,073 0 
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2.4.Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 12,151,837 12,600,475 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 25,220 33,056 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 25,160 30,162 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
60 2,894 

1200 Pamatlīdzekļi 11,298,824 12,220,695 

1210 Zeme un būves 9,677,070 10,362,907 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 57 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1,297,930 1,478,851 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
196,831 281,241 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 119,781 95,624 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 7,212 2,015 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 650,303 214,303 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 650,303 214,303 

1500 Ieguldījuma īpašumi 177,490 132,421 

1510 Ieguldījuma īpašumi 177,490 132,421 
 

   
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. 

 

    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  
    Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 254.2432 ha kopplatībā, no kuriem:  

 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   
    Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita lauksaimniecībai 

izmantojamo zemi. 
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    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   

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   

 
    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   
    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. 

 Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums  

     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 

Budžeta izpildes skaidrojums 

 

Budžeta līdzekļu pieprasījumu projektu izstrādāšanu, iesniegšanu Pašvaldībā, kā arī to 

piešķiršanu, apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu apstiprinātajā budžetā pašvaldībai, Pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām nosaka kārtība „Par Pārgaujas novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu un kontroli”. 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, un citu 

budžetu līdzekļiem. Šie budžeti katram saimnieciskajam gadam ietver visus ieņēmumus, 

apropriācijas visiem izdevumiem, kurus paredzēts segt no budžeta līdzekļiem un finansēšanas daļu.  

Ieņēmumu uzskaite tiek organizēta pēc ienākumu saņemšanas avotiem, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu klasifikāciju pēc ekonomiskās būtības. 
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Pašvaldības izdevumus veido visi maksājumi no budžeta, izņemot kredītu parādu 

pamatsummas atmaksu un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus. Budžeta izdevumu uzskaite tiek 

organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto budžeta izdevumu ekonomisko 

klasifikāciju.  

Pašvaldības budžets katram saimnieciskajam gadam tiek izstrādāts pēc naudas plūsmas 

principa. Gadskārtējais budžets 2020.gadam apstiprināts 23.01.2020 kā saistošie noteikumi Nr.1.” 

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”. Saistošajos noteikumos veikti 5 grozījumi.  

 

2020.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. 2020.gadā plānoto investīciju 

plāna izpildi kavēja Valsts straujā politikas maiņa un prasību noteikšana aizņēmumu saņemšanai. 

Nepietiekamo un nepieejamo finanšu resursu dēļ,  esam atlikuši realizācijas uzsākšanu izstrādātajiem 

pašvaldības  infrastruktūras attīstības un renovācijas projektiem infrastruktūras jomā. Projektu 

realizāciju uzsāksim, kad būs pieejams aizņēmuma finansējums projektu realizācijai. 

2020.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 7.31 milj. EUR (t.sk. poligona 

Daibe uzkrātās rekultivācijas  izmaksas 0.34 milj. apmērā) un izdevumi 6.21 milj. EUR apmērā). 

Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  105.11 %  un izdevumiem 86.32 % pret plānu. Budžeta 

ieņēmumi  novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem un investīcijām, 

nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas. Saistību apmērs 

8.31 %  pret 2021.gada budžeta ieņēmumiem.  

Izdevumu neizpilde pret plānu saistīta ar vispārējo ierobežojumu valstī un noteikto ierobežojumu 

ietekmi uz pasākumu organizēšanu un  pulcēšanās noteikumiem ievērošanu. 2020.gadā tika atcelti 

daudz kultūras, sporta un pašdarbības  pasākumi kas veidoja naudas līdzekļu ietaupījumu budžetā. 

Pilnībā tika apturēta pašvaldības un skolu starptautiskā sadarbība un projektu realizācija.  Budžeta 

līdzekļu pieaugums saistībā ar atalgojumu saistīts ar pedagoģiskā personāla likmes celšanu atbilstoši 

MK noteikumiem. Pašvaldība budžeta ietvaros nodrošināja algas likmes celšanu arī pirmskolas 

pedagoģiskajam un palīgpersonālam. 2020.gada nogalē uzsākti vairāki projekti saskaņā ar investīcijas 

plānu, kuru realizācija noslēgta 2021.gada sākumā. 

2020.gadā veikta aizņēmumu pirmstermiņa atmaksa 0.6 milj. apmērā. 2020.gadā, valsts 

aizņēmumu nosacīju politikas dēļ, aizņēmumi netika pieprasīti, kas būtiski iekavēja plānoto projektu 

realizāciju un izpildi.  Iepriekšminēto iemeslu dēļ, pašvaldība plānojot savus budžeta līdzekļus  un 

veidoja uzkrājumu plānoto projektu realizācijai pašvaldības komunālās saimniecības jomā un 

infrastruktūras  - ceļu, ēkas un būvju  renovācijai. 
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  Ieņēmumu un izdevumu izpilde pēc naudas plūsmas. 

    (euro) 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 
Pārskata periods 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 
  

naudas plūsma 

Salīdzinot ar 

iepriekšējo 

periodu 

A B 1 2 5 

I. Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1) 7,311,737 6,928,567 383,170 

II. Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2) 6,212,451 6,559,859 -347,408 

A 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības (A1 – A2) 
2,217,452 1,769,232 448,220 

A1 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 

līdz A19 rindas summa) 
7,118,402 6,499,377 619,025 

A11 Nodokļu ieņēmumi 2,977,699 3,355,829 -378,130 

A12 Nenodokļu ieņēmumi 2,566 5,011 -2,445 

A13 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
261,491 246,574 14,917 

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība 13,860 0 13,860 

A15 Transferti 3,514,592 2,844,409 670,183 

A16 Ziedojumi un dāvinājumi 3,900 8,390 -4,490 

A19 
Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas 

nav norādīti A11 līdz A18 rindā 
344,294 39,164 305,130 

A2 

Izdevumi no pamatdarbības (A21 

līdz A29rindas un A32 līdz A33 

rindas summa) 

4,900,950 4,730,145 170,805 

A21 Atalgojums 2,319,156 2,160,580 158,576 

A22 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

673,606 636,172 37,434 

A23 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

916 13,810 -12,894 

A24 Pakalpojumi 812,231 868,539 -56,308 

A25 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

476,312 433,996 42,316 

A26 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
35,527 13,839 21,688 

A27 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

247,270 280,839 -33,569 
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A29 Transferti (A30 + A31) 335,932 322,370 13,562 

A30 Uzturēšanas izdevumiem 335,932 322,370 13,562 

B 
Naudas līdzekļu plūsma no 

ieguldījumu darbības (B1 - B2) 
-266,927 -1,506,258 1,239,331 

B1 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

(B11 līdz B15 rindas summa) 
193,335 14,686 178,649 

B12 

Pamatlīdzekļu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

193,335 14,686 178,649 

B2 
Izdevumi no ieguldījumu darbības 

(B21 līdz B27 rindas summa) 
460,262 1,520,944 -1,060,682 

B21 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde un 

avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

0 9,486 -9,486 

B23 
Pamatlīdzekļu iegāde un avansa 

maksājumi par pamatlīdzekļiem 
421,040 1,481,458 -1,060,418 

B25 
Līdzdalības kapitālsabiedrību 

kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde 
38,000 30,000 8,000 

C 
Naudas līdzekļu plūsma no 

finansēšanas darbības (C1 - C2) 
-851,239 105,734 -956,973 

C1 
Ieņēmumi no finansēšanas darbības 

(C11 līdz C13 rindas summa) 
0 414,504 -414,504 

C11 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri 
0 414,504 -414,504 

C2 
Izdevumi no finansēšanas darbības 

(C21 līdz C23 rindas summa) 
851,239 308,770 542,469 

C21 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri 
850,335 308,770 541,565 

C22 Procentu izdevumi 904 0 904 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 1,099,286 368,708 730,578 

IV. Naudas plūsma kopā (III. + DOT) 1,099,286 368,708 730,578 

VI. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

izmaiņas pārskata periodā (NL1 - 

NL2) 

-1,099,286 -368,708 -730,578 

NL1 
Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā 
1,646,876 1,278,168 368,708 

NL2 
Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās 
2,746,162 1,646,876 1,099,286 

 

 

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām pret plānoto budžetu. 
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Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

Izpilde no 

gada sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu (2./1.) 

A B 1 2 3 

II. KOPĀ IZDEVUMI 6,152,431 5,310,932 86.32 

II.1 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 
6,152,431 5,310,932 86.32 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 451,065 403,118 89.37 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 94,434 92,579 98.04 

04.000 Ekonomiskā darbība 98,034 55,564 56.68 

05.000 Vides aizsardzība 83,850 80,946 96.54 

06.000 
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1,583,943 1,183,664 74.73 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 510,807 403,216 78.94 

09.000 Izglītība 2,994,829 2,783,947 92.96 

10.000 Sociālā aizsardzība 335,469 307,898 91.78 

 

 

 

2.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2020 

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.  

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 31.12.2020.26187 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 31.12.2020.78679  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 31.12.2020. 

33520  EUR. 
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 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 31.12.2020.  109512 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 

31.12.2020. 276501 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 31.12.2020. 58093 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 

31.12.2020. 52073 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 31.12.2020. 72680 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 31.12.2020. 15300  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 

31.12.2020. 160600 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 31.12.2020. 175450 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 31.12.2020. 291050 EUR. 
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 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 31.12.2020.   

824094 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 31.12.2020. 

236952 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 31.12.2020.  

269676 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 31.12.2020. 151254 EUR. 

 

 2019.gada 10.jūnijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma 

līgums „ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/004)”Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika 

lokos” īstenošanu” trančes Nr.P-149/2019 par aizņēmumu414504 EUR apmērā  ar pilnīgu tā 

atmaksas termiņu līdz 2034.gada 20.maijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. 

Kredīta atlikums uz 31.12.2020. 347363 EUR. 

 

3.PERSONĀLS 

2020.gadā Pārgaujas novada pašvaldībā pavisam kopā nodarbināts 75 darbinieki,  no kuriem 

uz  nenoteiktu laiku darba tiesiskās attiecības bija 71 darbiniekiem (no tiem 43 sieviete, 28 vīrieši), 

2 darbinieces atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,  bet uz noteiktu laiku nodarbināti  12 darbinieki 

(5 no tiem sievietes, 7 vīrieši). 

No jauna darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar  15  darbiniekiem, no tiem ar 6 uz nenoteiktu 

laiku, bet ar 9 uz noteiktu laiku. No amata vienību saraksta izslēgtas 6  amata vienības- apkures 

iekārtu operators,  bet no jauna izveidotas 3 amata vienības- remontstrādnieks, pa 1 amata vienībai- 

bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas sēžu sekretārs. Savukārt  sabiedrisko 

attiecību un  jaunatnes speciālista amata vienība sadalīta, izveidojot 2 amata vienības- sabiedrisko 

attiecību speciālists un jaunatnes lietu speciālists.  

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 23 darbiniekiem (no tiem 10 uz noteiktu laiku,  bet 

13 – uz nenoteiktu laiku). 

2020.gadā no pašvaldībā nodarbinātajiem  darbiniekiem  32 darbinieki ar augstāko izglītību, no 

tiem   4 darbiniekiem ir maģistra grāds, bet 28 darbiniekiem – bakalaura grāds,  26  darbiniekiem ir 

vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 13 darbiniekiem – pamata izglītība.  

31 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  36 darbinieki, savukārt līdz 

vienam gadam – 4 darbinieki. 
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4.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Pašvaldības viens no uzdevumiem ir informēt iedzīvotājus un interesentus par domes darbu, 

pieņemtajiem lēmumiem, pieejamajiem pakalpojumiem, pašvaldības funkcijām, īstenotajiem 

projektiem, kā arī par aktuālo pašvaldībā.  

Lai īstenotu komunikāciju un sadarbību ar iedzīvotājiem un jebkuru interesentu, Pārgaujas novada 

pašvaldība izmanto šādus komunikācijas kanālus: 

 Mājaslapa www.pargaujasnovads.lv  

 Mājaslapa tūrisma informācijai http://www.tourism.straupe.lv/lv/  

 Pašvaldības informatīvais izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis” (informatīvais izdevums 

tiek izdots vienu reizi mēnesī) 

 

Sociālie mediji: 

 Facebook @PargaujasNovads 

 Facebook lapa tūrisma informācijai @turismspargaujasnovada 

 Facebook lapa jaunatnes darba informācijai @pargaujasnovadajauniesi 

 Instagram @pargaujasnovads 

 Instagram jaunatnes darba informācijai @pargaujasnovadajauniesi 

 YouTube Pārgaujas Novads  

 Profils lietotnē Map MyWalk virtuālo sporta izaicinājumu koordinēšanai 

 

Tāpat arī tiek izmantota vides baneri, novada viesiem norādot to, kur meklēt informāciju, kā atrast 

ceļu uz populārākajiem apskates objektiem. Tiek izmantoti afišu dēļi sabiedrības informēšanai par 

aktuālajiem notikumiem pašvaldībā. 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. 

 

Svarīgākie informācijas avoti iedzīvotāju skatījumā  
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Ņemot vērā 2019. gadā Pārgaujas novada iedzīvotāju aptaujā iegūtos datus, populārākais informācijas 

iegūšanas avots iedzīvotājiem ir informatīvais izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis”, kam seko 

pašvaldības mājaslapa www.pargaujasnovads.lv un sociālo mediju profili. Ņemot vērā vīrusa Covid-

19 izplatību pēdējo gadu laikā un noteiktos drošības pasākumus, ir mainījušies arī cilvēku paradumi 

attiecībā uz informācijas patēriņu un izvēli pakalpojumus saņemt attālināti, kā arī nokļu maksājumus 

veikt, izmantojot pārskaitījumu, kā arī iedzīvotāju vēlme pēc kvalitatīvas informācijas tieši interneta 

un sociālo mediju vidū. Par to liecina augošais sekotāju skaits sociālo mediju profiliem – Facebook 

lapai @PargaujasNovads 1366 sekotāju, 2020.gadā jaunizveidotajai tūrisma informācijas lapai 489 

sekotāju, bet jaunatnes lapai 95 sekotāji, savukārt Instagram profilam @pargaujasnovads 961 

sekotāji, bet jaunatnes informācijas lapai 221 sekotājs.  

Tāpat arī tiek nodrošināta divvirzienu komunikācija ar sabiedrību, sniedzot tai iespēju uzdot savus 

jautājumus, ko iedzīvotāji arī izmanto, sūtot tos uz tieši šādam mērķim paredzētu e-pastu 

jautajumi@pargaujasnovads.lv , kā arī izmanto iespēju jautājumus uzdot, sūtot ziņas sociālo mediju 

profilos. 

 

5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

       2021.gadā tiks realizēta administratīvi teritoriālā reforma, reformas rezultātā Pārgaujas novada 

pašvaldības teritorija tiks pievienota Cēsu novada teritorijai. 2021.gada 1.jūlijā tiks apturēta Pārgaujas 

novada pašvaldības identitātes attīstība, bet neskatoties uz iepriekšminēto, pieņemot 2021.gada 

budžetu  pašvaldības dome ir ņēmusi vērā   nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos 

budžeta finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pārgaujas 

novada pašvaldības integrētā attīstības programmā 2020.–2026.gadam (turpmāk – Attīstības 

programma 2020-2026)  izvirzīti sasniedzamie mērķi un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā:  

 VTP1 Publiskie pakalpojumi; 

 VTP2 Infrastruktūra un vide; 

 VTP3 Uzņēmējdarbība. 

 

       Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā, un ieviestie pandēmijas ierobežošanas 

pasākumi ir nopietni ietekmējuši valstu ekonomikas attīstību. Pandēmijas izraisītā krīze ir nopietns 

pārbaudījums valstij, uzņēmējiem, strādājošajiem un iedzīvotājiem kopumā. Pandēmijas radītie 

ierobežojumi ir skāruši un ietekmējuši visu iedzīvotāju dzīves ritmu, uzņēmējdarbības attīstību. 

Tuvāko gadu makroekonomiskās prognozes ir neskaidras.  Valsts budžeta plānoto ieņēmumu izpilde 

un Covid –19  papildus atbalsta izdevumiem būs būtiska ietekme uz valsts un  pašvaldības budžetiem 

nākotnē. 

Novada ekonomiskā  un sociālā situācija 

Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, robežojoties ar Amatas,  Cēsu, Kocēnu, 

Līgatnes, Limbažu, Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās teritorijas platība ir 485.3 km2. 

Pārgaujas novads teritoriāli ir 52 lielākais novads Latvijā. Pārgaujas novads ietilpst Vidzemes 

plānošanas reģionā. Novadā administratīvais centrs ir ciemats Stalbe. Novadu vieno 3 teritoriālās 

vienības – Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes pagasts. 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība cenšas panākt 

attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sekmējot 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība un 

jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā. 

 

http://www.pargaujasnovads.lv/
mailto:jautajumi@pargaujasnovads.lv
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Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas ( pēc CSP datiem) 2018 2019 2020 2021 

Pārgaujas 

novads Iedzīvotāju skaits gada sākumā 3728 3666 3623 3576 

  Gada vidējais iedzīvotāju skaits 3697 3645 3600 ... 

  Dabiskais pieaugums -20 -7 -12 ... 

  Migrācijas saldo -42 -36 -35 ... 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas -62 -43 -47  

 *Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā saistīts ar vispārējo sociālekonomisko procesu 

attīstību valstī. Iedzīvotāji aizvien vairāk izvēlas vidi  kur ir sakārtota infrastruktūra, pieejama 

nodarbinātība,  izglītība, medicīna un kultūras izvēles iespējas. Lai samazinātu iedzīvotāju imigrāciju 

Pārgaujas novada attīstības plānā ir ietvertas pozīcijas infrastruktūras sakārtošanai, izglītības 

pakalpojuma pirmskolas un pamatskolas līmeņos pilnveidošanu, kultūrvides radīšanai  un 

saglabāšanai. 

*Bezdarba rādītāji 2020.gadā 

 

Salīdzinot bezdarba rādītājus ar 2019.gada beigām secinām, ka tas pieaudzis par 22  

bezdarbniekiem 2020.gada beigās. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba ir 

jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir nemainīgi  8 iedzīvotāji. Iespējams, ka bezdabnieku skaita 

pieaugumu  saistīts ar COVID -19  epidemioloģisko ierobežojumu ieviešanā valstī, kas nosaka 

būtiskus ierobežojumus uzņēmējiem un nodarbinātībā kopumā.  

 

Pārgaujas 

novada 

teritorija 

Fiziskas 

personas - 

saimnieciskās 

darbības 

veicējas 

Zemnieku un 

zvejnieku 

saimniecības 

Individuālie 

komersanti 

Komercsa

biedrības 

(tirgus 

sektors) 

Fondi, 

nodibinājumi 

un biedrības 

(tirgus 

sektors) 

Komerc

sabiedrī

bas 

(ārpus 

tirgus 

sektors) 

Fondi, 

nodibinājumi 

un biedrības 

(ārpus tirgus 

sektors) 

2017 148 88 11 92 3 1 25 

2018 141 86 11 107 3 1 26 

2019 138 86 12 118 2 1 25 

*Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Pārgaujas novada teritorijā 

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides  veidošana ir viens  no pašvaldības attīstības  

uzdevumiem, jo attīstot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociālekonomisko vidi novadā un 

palielināt budžeta ienākumus. Pārgaujas novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits  uz 2020.gada 

sākumu  bija 382 uzņēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu  kopējais aktīvo uzņēmumu skats ir 

palielinājies  par 7, kas liecina par labvēlīgu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. 

 

Pārgaujas novada pašvaldības 2021.gada budžets 

 

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021. gadam izstrādāts, ievērojot likumā “Par valsts 

budžetu 2021.gadam” un likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un 

finanšu vadību”,  Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās 

prasības. 

Pārgaujas 

novada 

teritorija 

Bezdarbnieku 

skaits 
līdz 25 g. 26-45 g. 46-55 g. 

56 g. 

un 

vairāk 

Saņem 

bezdarbnieka 

pabalstu 

Ilgstošie 

bezdarbnieki 

98 8 50 16 24 59 8 
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Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā un ieviestie pandēmijas 

ierobežošanas pasākumi ir radījusi nenoteiktības apstākļus un  ietekmēt situāciju valstī un 

Pārgaujas novada pašvaldībā arī 2021.gadā. Pastāv risks, ka ierobežojošo pasākumu dēļ 

pašvaldībām samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks kavēti nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi 

realizēt autonomās funkcijas. Tāpat, ņemot vērā paredzamās pulcēšanās prasības, kā arī 

izglītības, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus, paredzams, ka 

2021.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā.  

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

Pārgaujas novada domes Finanšu komitejas sēdē 2021.gada 21.janvārī. 

 

     2021.gada budžetā kā prioritāte ir  komunālās saimniecības infrastruktūras projektu attīstība. 

Ieplānoti izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. 

Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu 

nākotnē. 

 

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 5.07 milj. EUR, budžeta kopējie 

izdevumi plānoti 6.7 milj. EUR., aizdevumu atmaksa plānota 0.245 milj.EUR apmērā. 

Pašvaldības budžeta saistības pret kopējiem ieņēmumiem ir 8.31 %. 

 

Budžeta ieņēmumi 

Rādītāju nosaukumi 

Apstiprināts 2021. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā 5070918.00 

1 3 

IENĀKUMA NODOKĻI 2007219.00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 225100.00 

DABAS RESURSU NODOKLIS 400000.00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 1500.00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 400.00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 270.00 

IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS 8000.00 

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2203429.00 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 50000.00 

MAKSAS PAKALPOJUMI 175000.00 

 

Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Pārgaujas novada iedzīvotāju  2021.gadā plānoti 1418 EUR.  
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Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 2021.gada budžetā plānoti 2632319 EUR apmērā, kas veido 51.9 % 

no kopbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā 

īpašuma nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2021.gadā plānoti 2007219 EUR apmērā jeb 76.2 % no 

kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 2021.gadam salīdzinājumā ar 

2020.gada plānu ir samazinājies par 160036 EUR, kas saistīts ar LR Ministru Kabinetā izstrādātajiem 

un Saeimā pieņemtajiem likumiem “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” 

un “Par valsts budžetu 2021.gadam”, no 2021.gada pārdalot pašvaldību budžetos novirzāmo nodokļa 

daļu no līdzšinējiem 80% uz 75% un, attiecīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo 

nodokļa daļu. 

Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju nodokļa ieņēmumiem atstās izmaiņas 

darbaspēka nodokļos - vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem no 2021.gada 1.janvāra no 1200 

EUR uz 1800 EUR mēnesī tiek paaugstināts ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu. Savukārt, negatīvo ietekmi daļēji 

mazinās minimālās darba algas palielinājums  2021. gada tiks celta minimālā alga no 430 EUR 

līdz 500 EUR mēnesī.  

 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2021.gadā plānots iekasēt 225100 EUR apmērā jeb 

8.5 % no nodokļu ieņēmumiem.  

Nodokļa likmes 2021.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% 

apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 

2021.gada 1.janvāri. Kā arī 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu nemainās īpašumu kadastrālo 

vērtību bāzes vērtības.  

Nodokļa piemērošanā Pārgaujas pašvaldība izmanto likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

deleģētās tiesības un saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem 2021.gadā:  

• ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 

(izņemot garāžas);  

IENĀKUMA NODOKĻI
40%

ĪPAŠUMA NODOKĻI
4%DABAS RESURSU 

NODOKLIS
8%

VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI

44%

PAŠVALDĪBU 
BUDŽETU 

TRANSFERTI
1%

MAKSAS 
PAKALPOJUMI

3%

2021.gada Budžeta ieņēmumu strukturālais sadalījums
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• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks 

piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai 

piekrītošās zemes vērtības;  

 

2021.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām –

90 % apmērā, un nodokļa maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 90 % apmērā - par dzīvošanai 

izmantotajām ēkām un zemi, Čerņobiļas ātomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem -50% par zemi, 1. un 2. grupas invalīdiem 50%  ēkām un zemei, personām, kurām 

ir kopīga deklarēta dzīvesvieta bērnu invalīdu ar personu ar  1.grupas invaliditāti vai kura ir šīs 

personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai 

vecvecākiem 50 % ēkām un zemei.  Kā arī iespējas  saņemt atlaides juridiskajām personām par 

ēkām kurās notiek saimnieciskā darbība un ir ieguldītas investīcijas atbilstoši saistošo noteikumu 

kritērijiem. 
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2021.gadā plānoti  400000 EUR apmērā. 

Transferta ieņēmumi veido 45 % ieņēmumus no pašvaldības kopējā budžeta. Lielākie transferta 

ieņēmumi no valsts paredzēti izglītības finansēšanai  987365 EUR apmērā, sociālā dienesta  

pakalpojumu apmaksai 33425 EUR, projektu realizācijai izglītības jomā 12000 EUR, LAD projektu 

infrastruktūras sakārtošanai 24000 EUR, mērkdotācija autoceļu uzturēšanai 200265 EUR un 

finansējums no pašvaldības ieņēmumu izlīdzināšanai 946374 EUR. 2021.gadā, pēc ierastās prakses, 

mērķdotācija izglītības pasākumiem plānota 8.mēnešu periodam.  

Pašvaldības savstarpējos ieņēmumos no citām pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 

plānoti 50000 EUR. 

 

Maksas pakalpojumi plānoti 175000 EUR. Lielākie ieņēmumi plānoti no ieņēmumiem par 

komunālās saimniecības pakalpojumiem 130000 EUR apmērā. 

 

Salīdzinot 2021.gada budžeta plānu pret 2020.gada naudas plūsmas  izpildi, plāns  ir mazāks par 1.89 

mij. EUR. Samazinājums saistīts ar transfertu ieņēmumu samazinājumu 1.32 EUR milj. apmērā.   

 

Budžeta izdevumi 

 

Pārgaujas novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumi (bez finanšu darbības) plānoti 

6733532 EUR apmērā.  
2021. gadā kopējie izdevumi uz vienu Pārgaujas novada iedzīvotāju plānoti 1883 EUR apmērā.  

Ņemot vērā valdības pieņemtos lēmumus, veicot izmaiņas sociālo pabalstu sistēmā, nosakot 

minimālā atalgojuma pieaugumu no 430 EUR/mēn. uz 500 EUR/mēn. un pedagogu minimālās 

darba samaksas izmaiņas, kā arī Satversmes tiesas spriedumu par to, ka pašreizējais valstī 

noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst Satversmei, pašvaldībām 2021.gadā 

jārēķinās ar būtisku izdevumu pieaugumu.  

 
Saskaņā ar  “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības” likuma 5.pantu 

2021.gadā deputātu atlīdzībai piemērojama atlīdzības indeksācija,. Nemot vērā pandēmijas laika 

grūtības un solidarizējoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pamatojoties  uz Finanšu komitejas 

ierosinājumu, dome pieņēma lēmumu  deputātiem atteikties no atalgojuma palielinājuma  un 

2021. gadā saglabāt atalgojumu iepriekšējā gada līmenī. Izvērtējot darba algas pieaugumu valstī 

tika  lemts par daba algas celšanu darbiniekiem, kuriem darba alga nepārsniedza 800 EUR par 

likmi. 
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 582039.00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 106868.00 

Ekonomiskā darbība 04.000 92130.00 

Vide 05.000 107422.00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 2436131.00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 580006.00 

Izglītība 09.000 2435217.00 

Sociālā aizsardzība 10.000 393719.00 

kopā  6733532 

 

 
 

 

 

 

Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām klasifikācijām   

Atlīdzība 1000 2839459.00 

  ATALGOJUMS   1100 2199900.00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti   1200 639559.00 

Preces un pakalpojumi 2000 1742975.00 

Vispārējie valdības 
dienesti

9%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

1%

Ekonomiskā darbība
1%

Vide
2%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

36%

Atpūta, kultūra un 
reliģija

9%

Izglītība

Sociālā aizsardzība
6%

2021.gada budžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm



 

38 
 

  KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI   2100 32999.00 

  PAKALPOJUMI   2200 1115739.00 

  KRĀJUMI, MATERIĀLI, BIROJA PRECES   2300 557118.00 

  Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem   2400 2780.00 

  BUDŽETA  NODOKĻU MAKSĀJUMI   2500 34339.00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 115210.00 

PROCENTU IZDEVUMI 4000 2000.00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1464357.00 

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 222335.00 

TRANSFERTI PAŠVALDĪBĀM 7000 347196.00 

kopā  6733532.00 

 

 
 

 

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 582039 EUR apmērā. Šajos 

izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi. Saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības 

nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. 2021.gadā notiks pašvaldību 

novada domes vēlēšanas, kurām no pašvaldības budžeta ieplānots finansējums 11573 EUR apmērā. 

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un tās realizēšanu ieplānoti papildus līdzekļi tās 

veikšanai 1% apmērā no budžeta ieņēmumiem. 

 

Rādītāju nosaukumi 

2020. g. plāns  
Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 451065.00 582039.00 130974.00 129.04 

  001 Novada pārvalde 144977.00 244977.00 100000.00 168.98 

  002 Juridiskā nodaļa 61339.00 61339.00 0.00 100.00 

Atlīdzība
42%

PAKALPOJUMI
17%

KRĀJUMI, 
MATERIĀLI, BIROJA 

PRECES
8%

BUDŽETA  NODOKĻU 
MAKSĀJUMI

1%

Subsīdijas un 
dotācijas

2%

Pamatkapitāla 
veidošana

22%

Sociāla rakstura 
maksājumi un 
kompensācijas

3%

TRANSFERTI 
PAŠVALDĪBĀM

5%

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām  klasifikācijām
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  003 Deputāti, pastāvīgās komitejas 65041.00 72191.00 7150.00 110.99 

  004 Vēlēšanu komisija 2319.00 11573.00 9254.00 499.05 

  005 Dzimtsarakstu nodaļa 16741.00 16741.00 0.00 100.00 

  006 Finanšu nodaļa 126030.00 136850.00 10820.00 108.59 

  007 Procentu nomaksa 12000.00 12000.00 0.00 100.00 

  106 KAC Stalbē 22618.00 26368.00 3750.00 116.58 

 

 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti  106868 EUR. Šajā nozarē 

uzskaita  apvienotās bāriņtiesas pakalpojumus, kā arī  izmaksas par pašvaldības policijas, darba 

drošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas.  

 

Rādītāju nosaukumi 

2020. g. 

plāns  

Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 94434.00 106868.00 12434.00 113.17 

  008 Ugunsdrošība, drošība 28980.00 29980.00 1000.00 103.45 

  009 Bāriņtiesa 33384.00 39818.00 6434.00 119.27 

  059 Pašvaldības policija 33070.00 37070.00 4000.00 105.59 

 

2019.gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par bāriņtiesas funkciju deleģēšanu un veidot kopēju 

bāriņtiesas iestādi ar citiem novadiem. Ar lēmumu izveidotā bāriņtiesa veic visas nepieciešamās 

funkcijas saskaņā ar likumu. 

 

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 92130 EUR. 

Pašvaldība  2021.gadā  nefinansēs lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu, lauksaimniecības 

konsultanta pienākumus veiks attīstības nodaļas darbinieki. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie 

tūrisma apmeklētības  veicināšanas  projekti novadā, reklamējot un izzinot senās Hanzas savienības 

vērtības, gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas galamērķi Pārgaujas novadā. Dabas 

resursu saglabāšanā tiks turpināta un nodrošināta dabas resursu uzraudzība un monitorings.  

Saglabājot un papildinot zivju resursus, uzraugot ezeru un upju teritorijas tiks nodrošināta vides 

uzraudzība un drošība. 

Rādītāju nosaukumi 
2020. g. plāns  

Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 98053.00 92130.00 -5923.00 93.96 

  011 Lauksaimniecība 7880.00 0.00 -7880.00 0.00 

  055 Autotransports 26918.00 26918.00 0.00 100.00 

  056 Tūrisms 31996.00 32199.00 203.00 100.63 

  089 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 4939.00 3058.00 -1881.00 61.92 

  092 GNP ĀTA/2.3.1.1./15/71/010 5150.00 5150.00 0.00 100.00 

  108 Projekts "Hanza" CB 110 562.00 502.00 -60.00 89.32 

  151 Vides inspektors 20608.00 24303.00 3695.00 117.93 

 

Vides aizsardzībai 2021. gada budžetā plānoti 107422 EUR. 2021.gadā  papildus bez uzturēšanas 

izmaksām plānots nomainīt Stalbes attīrīšana iekārtu sētu un remontēt sūkņu māju. 
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Rādītāju nosaukumi 

2020. g. plāns  
Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 82278.00 107422.00 25144.00 130.56 

  012 Notekūdeņu apsaimniekošana STRAUPĒ 31505.00 33399.00 1894.00 106.01 

  013 Notekūdeņu apsaimniekošana STALBĒ 10813.00 32813.00 22000.00 303.46 

  014 Notekūdeņu apsaimniekošana RAISKUMĀ 33290.00 34540.00 1250.00 103.75 

  077 Notekūdeņu apsaimniekošana Rozulā 6670.00 6670.00 0.00 100.00 

 

     

 

    Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem  paredzēti 2436131 EUR  

budžeta izdevumiem.  

 

2021.gadā plānots turpināt teritorijas infrastruktūras sakārtošanas un uzturēšanas darbus. 

Turpinās darbs pie pašvaldībai piederošo ēku fasāžu sakārtošanas un teritorijas labiekārtošanas 

darbiem. Lielākie kapitālie remontdarbi paredzēti ūdens un kanalizāciju sistēmu izbūvē un 

atjaunošanā. 

2021.gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā,  turpināsim 

atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju  idejas izsludinot konkursu un piešķirot uzvarētājiem 

finansējumu līdz 500 EUR apmērā vienam projektam, ar kopējo konkursa finansējumu  2000 EUR. 

Arī šogad paredzēts finansējuma veids - Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanai - 3 uzņēmējiem 

- 1.vieta 4 000 EUR; 2.vieta 2500 EUR; 3.vieta 1500 EUR. Finansējuma mērķis ir veicināt jauno 

uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu. 

2021.gadā, lai  turpinātu sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus paredzēts 

par 45000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemesgrāmatā.  

 

 

Rādītāju nosaukumi 

2020. g. plāns  
Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 1585515.00 2436131.00 850616.00 153.65 

  016 Teritorijas plānošana 167141.00 174895.00 7754.00 104.64 

  023 Komunālās saimniecības vadība 144692.00 121642.00 -23050.00 84.07 

  017 Labiekārtošana STRAUPE 28653.00 58653.00 30000.00 204.70 

  018 Labiekārtošana STALBE 40688.00 65688.00 25000.00 161.44 

  019 Labiekārtošana RAISKUMS 151511.00 54175.00 -97336.00 35.76 

  020 Ūdensapgāde STRAUPE 10805.00 10805.00 0.00 100.00 

  021 Ūdensapgāde STALBE 8960.00 10960.00 2000.00 122.32 

  022 Ūdensapgāde Raiskums 17705.00 17705.00 0.00 100.00 

  076 Ūdensapgāde Rozula 6565.00 6565.00 0.00 100.00 

  024 Kapu saimniecība STRAUPE 16954.00 19723.00 2769.00 116.33 

  025 Kapu saimniecība STALBE 4219.00 15759.00 11540.00 373.52 

  026 Kapu saimniecība RAISKUMS 51831.00 65256.00 13425.00 125.90 

  027 Apkure STRAUPE 15510.00 15510.00 0.00 100.00 

  028 Apkure STALBE 139469.00 139469.00 0.00 100.00 

  029 Apkure RAISKUMS 23495.00 23495.00 0.00 100.00 
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  054 Projektu līdzfinansējums 11500.00 11500.00 0.00 100.00 

  057 Mājokļi Stalbe 99413.00 26208.00 -73205.00 26.36 

  058 Mājokļi Raiskums 24616.00 38616.00 14000.00 156.87 

  015 Mājokļi STRAUPE 58721.00 41486.00 -17235.00 70.65 

  082 Labiekārtošana un mājokļi Rozula 15553.00 33353.00 17800.00 214.45 

  101 Projekts - 3.DP/3.2.2.2.0/14IPIA/VRAA/029(internets) 100.00 0.00 -100.00 0.00 

  124 Straupes pils uzturēšana 51395.00 93140.00 41745.00 181.22 

  132 Projekts -LAD - telpa radošā darbnīcai Rozulas TN 22000.00 0.00 -22000.00 0.00 

  2011 Autoceļi-Straupe 63387.00 55822.00 -7565.00 88.07 

  2021 Autoceļi-Stalbe 83917.00 89460.00 5543.00 106.61 

  2031 Autoceļi-Raiskums 95273.00 94146.00 -1127.00 98.82 

  2041 Vides aizsardzība - DRN IZLIETOJUMS 1041442.00 1152100.00 920658.00 814.54 

 

2021.gadā  lielākie plānotie projekti infrastruktūras attīstībai:  

Plānotie mājokļu un teritorijas attīstības  projekti  

  EUR 

Raiskuma ciema ūdensvada rekonstrukcija 97000 

Auciema ciema kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija 278000 

Straupes ciema kanalizācijas tīkla izbūve un apgaismojuma ierīkošana 368000 

Baukalnciema apbūves gabalu   komunikāciju projektēšana 17500 

Ceļu seguma atjaunošana 200000 

Apgaismojuma renovācija Auciema ciemā 122000 

Apgaismojums Stalbes ciems 40000 

Ikdienas uzturēšana 29600 

Komunālās traktortehnikas iegāde Stalbes un Straupe pagastu teritoriju vajadzībām 60000 

Ātrumvaļņa izbūve Stalbes ciemā 11000 

Ungura kapu kapličas ēkas kapitālais remonts 20000 

Daibes kapu kalpičas zvana nomaiņa 5000 

Daibes kapu teritorijas labiekārtošana 4000 

Rozulas kluba ieejas fasādes un priekštelpas remonts 20000 

Straupes pils apkures nomaiņa 30000 

 

 

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 580006 EUR.  

 

Sporta funkciju finansēšanai 2021.gadā piešķirti  169956 EUR. no atpūtai un sportam paredzētā 

budžeta apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta 

funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc Sporta kluba “Pārgauja” 

pieprasījuma.  Finansējums tiek piešķirts pieaugušo  un jauniešu florbolam, Orientēšanās sportam, 

sporta klubam “Mārkulīči”, Biedrībai “Free Wind Archers”  un pārējiem sportistiem pēc izvērtētiem 

sasniegumiem un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek finansētas atlētu treniņu trenera 

atlīdzības izmaksas.  

 

Bibliotēkas  Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas 

daiļliteratūras  papildināšana  1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR katrai bibliotēkai.  

Finansējums  nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību lasītājiem.   
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Kultūra, kultūras pasākumi budžetā piešķirtais finansējums  nodrošina novada  kultūras pasākumu 

un  kultūras namu  uzturēšanu. Kā katru gadu tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki 

Saimniekballe, Šubertiāde. Ir uzsākta Straupes estrādes renovācijas projektēšana, jo šobrīd estrāde, 

saskaņā ar ekspertu atzinumiem, nav droša publisku pasākumu rīkošanai. 

 

 Pašdarbībai 37852  EUR no kopējā finansējuma tiek piešķirti pašdarbības veicināšanai un 

atbalstīšanai novadā. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi.  Kolektīviem tiek 

nodrošinātas bezmaksas telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports uz novadu 

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

Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepieciešamo inventāru. 

 

Rādītāju nosaukumi 

2020. g. 

plāns  

Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 548807.00 580006.00 31199.00 105.68 

  031 Sports STRAUPE 41725.00 45675.00 3950.00 109.47 

  032 Sports STALBE 25846.00 29846.00 4000.00 115.48 

  033 Sports Raiskums 4875.00 3875.00 -1000.00 79.49 

  062 Sports - deleģēšana 100000.00 90560.00 -9440.00 90.56 

  034 Bibliotēka STRAUPE 16741.00 18353.00 1612.00 109.63 

  035 Bibliotēka STALBĒ 15695.00 17420.00 1725.00 110.99 

  036 Bibliotēka Raiskumā 16250.00 18060.00 1810.00 111.14 

  037 Ungurmuižas finansēšana 42700.00 39700.00 -3000.00 92.97 

  038 Kultūra STRAUPE 52348.00 45368.00 -6980.00 86.67 

  039 Kultūra STALBE 96081.00 130896.00 34815.00 136.24 

  040 Kultūra RAISKUMS 49607.00 53283.00 3676.00 107.41 

  041 Pašdarbība STRAUPĒ 28184.00 25952.00 -2232.00 92.08 

  042 Pašdarbība STALBĒ 7335.00 6180.00 -1155.00 84.25 

  043 Pašdarbība RAISKUMS 7225.00 5720.00 -1505.00 79.17 

  067 Sabiedriskās attiecības 44195.00 49118.00 4923.00 111.14 

 

 

 Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 2435217 EUR.  

 

Ar pašvaldības budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2021.gadā 

turpināsies stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. 

Pašvaldība  nodrošina finansējumu   brīvpusdienas no 5/6  gadniekiem līdz 9.klasei.   Pašvaldība 

pilnībā apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības iestādēs, 

neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Budžetā ir ieplānots finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai  

sākot no 5/6 gadīgo  un no 1.-9.klases izglītojamo ēdināšanai. Pašvaldība no sava budžeta finansē 

pirmskolas izglītības nodrošinājumu. Pašvaldība ir spējusi nodrošināt no budžeta finansējumu 

pirmskolas pedagogu algu celšanai atbilstoši valstī plānotajam.  

Izglītības iestādēs turpināsies uzsāktie ēku energoefektivitātes projekti, plānots Auciema pirmskolas 

izglītības iestādē pabeigt iekštelpu remontu un Stalbes pamatskolai atjaunot sporta stadionu un 

apgaismojumu, kopējās renovācijas izmaksas tiek plānotas līdz 250000 EUR. 

Stadiona un apgaismojuma realizācijai plānots finansēt  ar  Valsts kases aizņēmumu. Pēc aizņēmuma 

saņemšanas apstiprinājuma, minētās izmaksas tiks iekļautas budžetā un tiks uzsākta projekta 

realizācija.  
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Rādītāju nosaukumi 

2020. g. plāns 

gada  

Apstiprināts 2021. 

gadam 

EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 2994829.00 2435217.00 

 Pamatskola STRAUPE 572872.00 565915.00 

Pamatskola STALBE 1087124.00 943670.00 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 997724.00 641196.00 

Savstarpējie norēķini izglītībai 230000.00 230000.00 

Skolēnu transporta izdevumu kompensācija 20000.00 20000.00 

PUMPURS 8.3.4.0/16/I/001 0.00 2250.00 

 Proekts-Atbalsts izglītojamo individiuālo kompetenču atīstībai Straupe- 8.3.2.2./16/1/001 8960.00 8960.00 

Proekts-Atbalsts izglītojamo individiuālo kompetenču atīstībai STALBE 8.3.2.2./16/1/001 8000.00 8000.00 

LAD-Straupes SKOLAS STADIONS 57000.00 0.00 

Erasmus+ projekts Straupes pamatskola 2019-1-FRO1-KA229 9509.00 9509.00 

Projekts "Skolas soma" 3640.00 3640.00 

Izglītības iestādes turpina mācību vides modernizāciju. Mācību procesa nodrošināšanai iestādes 

ieplānojušas iegādāties datortehniku 36800 EUR apmērā, atjaunot bibliotēku fondus par 9370 

EUR, inventāru 40814 EUR, pārējos pamatlīdzekļus teritorijas bērnu spēļu laukumu attīstībai 

14355 EUR. 

 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 393719 EUR .  

 

Pašvaldības sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu 

izmaksu. Piešķiramo pabalstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozījumu izdarīšanas saistošajos 

noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties  valsts apmaksātajā asistentu 

atbalsta un veselības rehabilitācijas atbalsta programmā. Pašvaldība finansē arī Samariešu apvienības 

sniegtos sociālos pakalpojumus. 

 

Rādītāju nosaukumi 

2020. g. 

plāns  

Apstiprināts 

2021. gadam 

Palielinājums/ 

Samazinājums % pret 

iepriekšējo 

gadu 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā 335469.00 393719.00 58250.00 117.36 

  060 Pārējā sociālā aizsardzība 107000.00 144000.00 37000.00 134.58 

  061 Sociālais dienests 130119.00 132219.00 2100.00 101.61 

  0612 SD-proj.Vidzeme iekļauj 5000.00 5000.00 0.00 100.00 

  065 Savstarpējie norēķini soc.iestādēs 63000.00 75000.00 12000.00 119.05 

  094 projekts Asistenta pakalpojumi 30350.00 37500.00 7150.00 123.56 

 

Sociālās nodrošināšanas budžeta palielinājumu  2021. gadā būtiski ietekmē vairāki valdības 

pieņemtie lēmumi:  

1) ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas trūcīgas personas statusa noteikšanā, kā 

rezultātā par trūcīgu atzīstama persona ar ienākumiem zem 272 EUR/mēn., bet katra 

nākamā mājsaimniecības persona ar ienākumiem zem 190 EUR/mēn.;  

2) ar 2021.gada 1.janvāri stājas izmaiņas garantētā minimālā ienākuma līmenī, nosakot 

to 109 EUR apmērā pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecības personai, bet 76 EUR katrai 

nākamajai mājsaimniecības personai;  

3) 2021.gadā plānotas izmaiņas mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķina kārtībā.  
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Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai primāri 

jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa un krīzes 

pabalsts, taču pašvaldība sniedz atbalstu gan bāreņiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un 

citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atbalsts tiek īstenots kā brīvpusdienu 

piešķiršana skolēniem un ēdināšanas izmaksu segšana pirmsskolas izglītības audzēkņiem no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbēnu  ģimenēm, svētku pabalsts, kā arī pabalsta piešķiršana 

1.septembrī mācību līdzekļu iegādei, aprūpes pabalsta izmaksa, kā arī medikamentu un 

ārstniecības pakalpojumu segšanu 200 EUR apmērā vienai personai izdevumu segšanai. Ar valsts 

finansējuma palīdzību tiek nodrošināti tādi pakalpojuma veidi kā - asistenta pakalpojums 

ģimenēm un  rehabilitācijas pakalpojumi, kuri tiek nodrošināti caur rehabilitācijas pakalpojumu 

sniedzēju institūcijām. 

 

Finansēšana 

Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 8.31 % 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. Aizdevumu parādā atlikums uz pārskata period sākumu ir 2328740 EUR.  
 

 


