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PĀRGAUJAS NOVADS
TERITORIĀLAIS NOVIETOJUMS



TERITORIJA: 485,3 km2

IEDZĪVOTĀJU SK.: ~ 4 224 (2014)

IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS: 8 cilv. uz 1 km2

PAGASTI: Straupes, Stalbes, Raiskuma

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS: Stalbe

APDZĪVOTI CIEMATI: 10

ATTĀLUMI: Rīga 77.9 km, Valmiera 30.7 km

KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS: Amatas, Cēsu, Kocēnu, 
Krimuldas, Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadi

Avots: Pārgaujas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam



Avots: Pārgaujas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam

PĀRGAUJAS NOVADA 
TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS





Territorija

• 52 % Meža zemes = 251 km2

• 31 % Lauksaimniecības zemes = 149.39 km2

• 11 % Upes un ezeri = 51.64 km2

• Gaujas Nacionālais parks

www.gnp.lv



Ungurmuiža
Auciemmuiža

Mazstraupes pils
Lielstraupes pils

Rozbeķu pilsdrupas

Raiskuma muižaAuciemmuiža 

Rozbeķu 
pilsdrupas

Mazstraupes 
pils



Tūrisms
• Viena no galvenajām attīstības nozarēm

• Dalība Gaujas Nacionālā parka klasterī

-- projekts/zīmols «Enter Gauja»

• Vairāki tūrisma uzņēmumi 

(nakšņošanas, ēdināšanas, brīvā laika atpūtas pakalpojumi 
plašā spektrā)

• Tūrisma organizators 

(Attīstības plānošanas nodaļa)



Uzņēmējdarbība
• Vidējo & mazo uzņēmumu īpatsvars

• SIA «ZAAO" – atkritumu apsaimniekošana

• PKS Straupe

• SIA "Unguri« - Kūdras pārstrāde

• Kokapstrādes uzņēmumi

• Mājražotāji 

(aitkopība, biškopība, ēdienu produkcija uc.)

STRAUPES LAUKU LABUMU TIRDZIŅŠ

• Vietējie tūrisma uzņēmumi

• Sadarbība ar TRK 



Sadarbības partneri

• Vietējās pašvaldības (bijušā Cēsu rajona robežās)

--- apvienota būvvalde / izglītības pārvalde (novadu attīstības 
pašvaldībām)

• NVO, uzņēmēji

• Ārvalstu partneri:

Norvēģija

Gruzija, Rumānija, Lietuva

Polija, Itālija, Malta



SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA



Sabiedriskie pakalpojumi 
un to organizācija

Pakalpojumi: 

• Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

• Siltumapgādes pakalpojumi

Atbildība: Pašvaldība / Pašvaldības domes lēmums

Pakalpojumi: 

• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Atbildība: SIA «ZAAO» / Pašvaldības saistošie noteikumi

PIEZĪME: Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no SIA «ZAAO» 28 dibinātāj-pašvaldībām / 
uzņēmuma īpašnieks



ŪDENSAPGĀDES UN 
KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMI

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA



Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 

• Centralizēti pakalpojumi pieejami: Raiskumā, Kūdumā, Auciemā, Lenčos, Straupē, 
Plācī, Stalbē un Rozulā

• Centralizētās ūdensapgādes sistēmas

tīklu kopgarums:

Raiskums – 3.5 km

Kūdums – 0.7 km

Auciems – 3.7 km

Lenči – 0.4 km

Straupe – 3 km

Plācis – 0.6 km



Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 

• Centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums:

Raiskums – 2.1 km / Kūdums – 0.2 km

Auciems – 4.5 km /Straupe – 3.1 km

• Kopumā ar ūdensapgādi tiek nodrošināti 

ap 900 iedz., kā arī vairākas iestādes, t.sk. 

uzņēmēji, skolas.

• Ar kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināti 

ap 700 iedz., kā arī vairākas iestādes, t.sk. 

uzņēmēji, skolas.



Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 
TARIFI

• Noteikti ar pašvaldības domes lēmumu

• Pašreizējais*  2014.gada 27.novembra domes lēmums (protokols Nr.12, 2.§)

• Ieviesta Pārgaujas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika

• Ja ēku vai būvju ūdensvada ievadā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs +  
notekūdeņi tiek novadīti kopējā kanalizācijas tīklā - noteikti maksājumi par 
pakalpojumu pēc izstrādātas ūdens patēriņa normas vienam patērētājam

*iepriekš noteikts ar 2009.gada 22.oktobra domes lēmumu



TARIFI

• Tarifu likme katram ciemam tiek rēķināta atsevišķi:

Ja ēku vai būvju ūdensvada ievadā uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, atbilstoši
patērētajam ūdens daudzumam pēc skaitītāja rādījumiem mēn.:

no 0.51 – 0.65 EUR / m3 (bez PVN)

Ja uzstādīti ūdens skaitītāji un notekūdeņi tiek novadīti kopējā kanalizācijas
tīklā - atbilstoši patērētajam ūdens daudzumam pēc skaitītāja rādījumiem mēn.:

no 0. 43 – 0.67 EUR / m3 (bez PVN)

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 



Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 
INVESTĪCIJAS

No 2009.-2013.gadam īstenoti ERAF projekti Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai 
Pārgaujas novadā: Plāča, Rozulas un Raiskuma ciemos

Kopējais piesaistītais ERAF finansējums (EUR ): 387,739.07 (Raiskums) / 332,451.15 (Plācis) / 
400,339.24 (Rozula)

Kopējās projektu izmaksas (EUR): 553,186.89 (Raiskums) 475,300.20 (Plācis) / 567,375.54
(Rozula)

Darbības programma: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Apakšaktivitāte: 

3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedz. sk. līdz 2000

Īstenotās aktivitātes: ūdens ieguves vietu sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas, 
ūdenspagādes tīklu izbūve, jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve, kanalizācijas sūkņu 
staciju izbūve, kanalizācijas tīklu izbūve



SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMI
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA



Siltumapgādes pakalpojumi

• Centr. siltumapgādes tīkli ir Auciemā,

Stalbē, Raiskumā un Straupē

• Siltumtrašu tehniskais stāvoklis 

ir neapmierinošs; nepieciešams

veikt siltumtrašu un siltumavotu 

rekonstrukciju  plānota investīciju piesaiste

• Katlu māju jaudas: no 0.4-0.6 MW

• Kurināmais: koksne, šķelda, granulas



Siltumapgādes pakalpojumi

Apkures TARIFI

Noteikti ar pašvaldības domes lēmumu – apstiprināti 2009.gada 22.oktobrī

Tarifi katra pagasta ietvaros noteikti atšķirīgi:

Straupes pagastā (EUR mēnesī par m2): 0.93 juridiskām personām / 0.85
privātpersonām apkures periodā

Stalbes pagastā (EUR mēnesī par m2): 0.60 visu gadu / 1.71 slēdzot pakalpojuma 
līgumu par konkrētu periodu (perioda ilgums 2 mēn)

Raiskuma pagastā (EUR mēnesī par m2): 0.50 EUR visu gadu



ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA



Atkritumu apsaimniekošana

• Pakalpojumu visā novada teritorijā sniedz SIA «ZAAO» 

• Atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta 

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem

• Novada teritorijā atrodas CSA poligons 

«Daibe» - Daudzfunkcionālas atkr. apsaminiekošanas 

centrs, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta 

apglabāšana atbilstoši ES un LR likumdošanai

 būtiska nozīme vietējās ekonomikas attīstībā 

Avots: www.zaao.lv



SIA «ZAAO» darbības teritorija 
Avots: www.zaao.lv



Atkritumu apsaimniekošana
• Ikgadējā rēķina summas apmēru var regulēt paši klienti, gan izvēloties atkritumu 

konteineru veidu, gan daudzumu, gan to tukšošanas biežumu

• Daudzīvokļu dzīvojamās mājās ar katru iedzīvotāju tiek slēgts atsevišķs līgums

• Sadarbībā ar SIA «ZAAO» ik gadu tiek organizēts pašvaldības konkurss: Sakopta 
un videi draudzīga sēta

• Nodrošināti  vairāki PET un šķiroto atkritumu jeb eko-punkti novada teritorijā 
(kopā 16 uz 2015.gadu)

• Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu EUR/ m3 2015.gadā:

SIA ZAAO :: www.zaao.lv



INVESTĪCIJU PIESAISTE
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA



Investīciju piesaiste

• Pēdējo gadu laikā  vairāki satraptautiskās sadarbības projekti un projekti, kas 
veicina dažādu nozaru un infrastruktūras attīstību

• ES  struktūrfondu apguve – pašvaldība, NVO, z/s, uzņēmēji

• Pēdējo 8 gadu laika realizēti vairāk kā 25  projekti ar ES struktūrfondu atbalstu



Investīciju piesaiste

• Kopš 2014.gada darbību īsteno Attīstības plānošanas nodaļa 
(plānots piesaistīti speciālistus darbam ar projektiem) / projektu 
realizācijā iesaistās izpilddirekcijas līmenis; vajadzības gadījumā 
tiek izmantots ārpakalpojums

• Īstenoti vairāki infrastruktūras sakārtošanas projekti (t.sk. 
Interneta pieejamības attīstība)

Plānotais: ES fondu plašāka apguve: izsrādāti tehniskie projekti 
inženiertehniskās infrastruktūras attīstībai u.c.

• Dzīvojamā fonda paplašināšana un attīstība



Investīciju piesaiste

• Autoceļu tīkla kvalitātes paaugstināšana (t.sk. Tilts pār Gauju 
sadarbībā ar Līgatnes novada pašvaldību)

• Tūrisma nozares attīstība

Investīciju apguve notiek sasaistē ar 

Attīstības programmu 2013.-2019.gadam



Iedzīvotāju vērtējums:

• Būtiskākās attīstības nozares: ceļi, inženierkomunikācijas, uzņēmējdarbība

• Svarīgākie infrastruktūras uzlabojumi: ciemu, ielu, laukumu rekonstruēšana un 
uzlabošana (t.sk. Bērnu rotaļu laukumi, ielu apgaismojums)

• Būtiski Pārgaujas novadā: sporta infrastruktūras pārbūve pie skolām, uzlabot un 
uzturēt autoceļu kvalitāti, gājēju un velosipēdistu celiņu izveide starp ciemiem, 
gājēju drošības uzlabošana uz A3 šosejas, pašvaldības īpašumu racionāla 
izmantošana, sabiedriskā transporta pieejamība, atkritumu apsaimniekošanas 
maksas nepaaugstināšana, sakārtoti novada centri, rekonstruēti kanalizācijas un 
siltumapgādes tīkli ciemos u.c.
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