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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Ar lepnumu varam paziņot, 
ka 11. janvārī Kultūras minis-
trijā kultūras zīmi “Latviskais 
man tojums” saņēma Straupes 
lauku labumu tirdziņš par tirgus 
tradīciju atjaunošanu un uztu
rēšanu. Ikgadējā kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” komisi-
jas sēdē, kas notika 2016. gada 
10. novembrī, piedaloties kul-
tūras un vēstures mantojuma 
ekspertiem, zīme piešķirta 19 
saimniecībām. Līdz ar to šobrīd 
to saņēmušas 73 saimniecī-
bas Latvijā. Ar tām var iepazī-
ties “Lauku ceļotāja” mājaslapā 
www.celotajs.lv sadaļā “Vērts 
redzēt”.

Zīme izveidota pēc Latvijas 
lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” iniciatīvas sadarbībā ar 
Kultūras ministriju un Latvijas 
Pašvaldību savienību. Kopš 
2013. gada zīme tiek piešķirta 
tiem lauku tūrisma uzņēmējiem, 
kuri saglabā un latvisko kultūras 
un sadzīves mantojumu, rādot to 

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

12. janvārī Valsts prezidents 
un “Zaļā sertifikāta” patrons 
Raimonds Vējonis, klātesot 
vides aizsardzības un reģio nā lās 
attīstības ministram Kasparam 
Gerhardam un Latvijas lauku 
tūrisma asociācijas “Lauku ceļo-
tājs” prezidentei Asnātei Zie-
melei, pasniedza vides kvalitātes 
zīmi “Zaļais sertifikāts” 35 lauku 
tūrisma saimniecībām no visas 
Latvijas. No Pārgaujas novada to 
saņēma brīvdienu māja “Ezer-
sēta” Raiskuma pa gastā (saim-
niece Andreta Rasmussena) 
un brīvdienu māja “Upeslejas” 
Straupes pagastā (saimnieki 
Elita un Uģis Martinsoni). Pār-
gaujas novadā pavisam ir trīs 
lau ku tūrisma mītnes, kas novēr-
tētas ar “Zaļo sertifikātu”, tas 
iepriekš piešķirts arī brīvdienu 
mājai “Jaunbrenguļi” Raiskuma 
pagastā (saimnieki Iveta un Rai-
tis Kārkliņi).

apmeklētājiem un nododot tālāk 
nākamajām paaudzēm. Savukārt 
tūristam šī zīme palīdz atpazīt 
vietas, kur saimnieki ir gatavi 
apmeklētājiem rādīt un stāstīt, 
cienāt ar latviskiem ēdieniem, 

“Zaļais sertifikāts” ir vides 
kvalitātes zīme tūrisma mīt-
nēm, kurās tiek saudzēta vide 
un ainava, racionāli izmantoti 
ūdens un enerģijas resursi, orga-
nizēta videi draudzīga atkri-

Pārgaujas novadā trīs lauku tūrisma mītnēm 
piešķirts “Zaļais sertifikāts” 

Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” piešķir 
Straupes lauku labumu tirdziņam

mācīt amatus un prasmes, kā arī 
svinēt latviskos svētkus.

Latviskā mantojuma zīmi 
sa ņem naktsmītnes, lauku saim 
niecības, amatnieki, lauku kro-
dziņi, latvisko tradīciju pasā

kumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, 
kolekcijas, prasmju un arodu 
zinātāji (maizes cepēji, audēji, 
bitenieki, keramiķi, kalēji, pirt
nieki, jumiķi, teicēji, dziesmi
nieki u.c.). Zīmes uzdevums ir 

tumu sa  vākšana un apsaimnie-
košana, tūristiem piedāvātas 
videi drau   dzīgas aktivitātes, 
veselīga vietējā ražojuma pār-
tika un piln vērtīga informācija 
par vietējiem dabas, kultūras un 

popularizēt un saglabāt kultūras 
mantojumu, to aktīvi lietojot un 
darot saprotamu apmeklētājam.

Kultūras mantojuma zīmi 
pasniedza Kultūras ministre 
Dace Melbārde un Latvijas Paš-
valdību savienības priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, klātesot arī 
“Latviskā mantojuma” komisijai. 
Pasākumā piedalījās arī Pārgau-
jas novada domes priekšsēdē-
tājs Hardijs Vents, lai klātienē 
pateiktos biedrībai “Vesels pil-
sētā un laukos” par nenovērtē-
jamo ieguldījumu tirgus tradī-
ciju atjaunošanā un uzturēšanā, 
tostarp novada teritorijā. Paldies 
visiem, kuri ir strādājuši pie tā, 
lai šo goda zīmi iegūtu. Vēlam arī 
turpmāk saglabāt augstos stan-
dartus, izglītojot lauku un pil-
sētu iedzīvotājus par veselīgas 
pārtikas nozīmi cilvēka dzīves 
kvalitātes nodrošināšanā.

No kreisās: Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Straupes lauku labuma tirdziņa 
pārstāves Baiba Smilga, Rudīte Vasile, Astrīde Rozīte, kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Foto: Juris Smaļinskis

vēstures objektiem.
Zaļais sertifikāts tiek pie

šķirts, lai:
• stimulētu tūrisma uzņē mē

jus atjaunot, būvēt un iekārtot 
lauku tūrisma mītnes novadam 

raksturīgā, tradicionālā veidā, 
saglabājot ainavu savdabību, 
izmantojot videi draudzīgus vie
tējā ražojuma būvmateriālus;

• nodrošinātu tūrisma uzņē
mējdarbību, kas veicina dabas 
daudzveidības saglabāšanu;

• radītu lauku tūrisma uz ņē-
mējos pārliecību, ka ilgt spējīga 
lauku tūrisma attīstība nodro-
šina plašas ekonomiskās attīstī-
bas iespējas.

Šis sertifikāts tiek piešķirts 
uz trīs gadiem, pēc tam tūrisma 
mītne atkārtoti tiek apsekota un 
vērtēta no jauna. “Upeslejām” 
šis sertifikāts tika piešķirts 
jau ceturto reizi, 2004. gadā tas 
saņemts pirmo reizi.

Apsveicam tūrisma mītnes 
saimniekus ar iegūto sertifikātu! 
Paldies, ka ar pārdomāto saim
niekošanu spējat radīt vidi, kas 
veido ilgtspējīgu lauku tūrisma 
attīstību!

Valsts prezidents Raimonds Vējonis (attēlos no labās) un vides aizsardzības un reģio nā lās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards (no kreisās) ar Pārgaujas novada lauku tūrisma uzņēmējiem  –  Andretu Rasmussenu 
un Elitu un Uģi Martinsoniem ar dēlu Pēteri, “Zaļā sertifikāta” saņemšanas pasākumā. Foto: Toms Kalniņš, 
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

http://www.celotajs.lv
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Informācija par Pārgaujas 
novada pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizētu 
attīrīšanu no sniega 
2016./2017. ziemas sezonā

Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktpersona Tālrunis

STALBES PAGASTA

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “SHAF” Jānis HERBSTS 29438550

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts ZS “Jaunzemi” Jānis PLŪME 29427092

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “Eco Baltia vide” Edgars MŪRNIEKS 27794441

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 
Ilvars BALODIS tālr. 29453168

STRAUPES PAGASTA

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Eco Baltia vide” Edgars MŪRNIEKS 27794441

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “KOMAUTO” Aigars ŽUREVSKIS 29359715

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 
Druvis KREITUZIS tālr. 22009250

RAISKUMA PAGASTA

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “Vidzemes Betons” Vladimirs MICKEVIČS 28282165

7. maršruts Strīķi – Miglači ceļu 
saraksts SIA “KOMAUTO” Aigars ŽUREVSKIS 29359715

8. maršruts Kūdums – Auciems ceļu 
saraksts ZS “Jaunzemi” Jānis PLŪME 29427092

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 
Andris ERENBOTS tālr. 26529894

Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem par māju ceļu attīrīšanu no sniega pašiem  jāsazinās ar norādītajām 
kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 17 
jautājumi:

• deputāti noklausījās 
domes priekšsēdētāja sniegto 
pārskatu par 17.11.2016. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
un pieņēma to zināšanai;

• nolēma veikt precizēju-
mus Pārgaujas novada domes 
2016. gada 20. oktobrī apstipri-
nātajos saistošajos noteikumos 
Nr.12 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu  Pārgaujas 
novadā” un saistošajos notei-
kumos Nr.13 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Pārgaujas 
novadā”;

• nolēma piedalīties pro-
jekta “Dabas  infrastruktūras 
atjaunošana Gaujas nacionā-
lajā parkā, Cēsu un Pārgaujas 
novados”  iesniegšanā un īste-
nošanā darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.1 specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt eko-
sistēmas” 5.4.1.1. pasā kuma 
“Antropogēno slodzi mazino-
šas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija NATURE 2000 
teritorijās” ietvaros;

• nolēma iznomāt telpas 
“Doktorātā”, Plācī, Straupes 
pagastā, Pārgaujas novadā ārsta 
prakses psihiatrijā un narkolo-
ģijā nodrošināšanai;

• nolēma mainīt nosau-
kumus un adreses vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem;

• nolēma piešķirt  zvejas 
rīku licences zvejai  ar tīkliem 
Raiskuma ezerā 2017. gadā;

• nolēma veikt  grozījumus 
zemes nomas līgumā daļai no 
nekustamā īpašuma “Strau-
pes pagasta pašvaldības zemes 
gabals Nr.4”, Straupes pagastā;

• nolēma nodot atsavināša-
nai  nekustamo īpašumu “Dārz-
nieki”, Stalbes pagastā;

• nolēma piedalīties stra-
tēģiskās partnerības projektā 
2017. gadā Eiropas Savienības 
programmas “ERASMUS+ Jau-
natne darbībā” ietvaros;

• nolēma ar 2017. gada 
1. februāri Straupes pamatskolā 
atvērt pirmsskolas izglītības 
grupu;

• nolēma apstiprināt nekus-
tamā īpašuma neapbūvēta 
ze mes gabala, kadastra Nr.4280 
005 0061 Stalbes pagastā nomas 
tiesību izsoles rezultātus;

• izskatīja novada iedzīvo-
tāju iesniegumus sakarā ar radu-
šos ārkārtas situāciju un nolēma 
piešķirt vienreizēju pabalstu, 
apmaksājot  rēķinu par būvma-
teriālu iegādi;

• nolēma atteikt anulēt ziņas 
par deklarēto  dzīvesvietu.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu 
var iepazīties Pārgaujas novada 
pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centrā  Stalbē un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada domes 
2016. gada 22. decembra 
sēdes apskats 

 Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 25 
jautājumi:

• deputāti noklausījās iz 
pild direktores sniegto pārskatu 
par 22.12.2016. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildi un pie-
ņēma to zināšanai;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 1 ”Pārgaujas 
novada pašvaldības budžets 
2017. gadam”; 

• nolēma apstiprināt SIA 
“ZAAO” iesniegto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķinu un noteikt maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Pārgaujas novada paš-
valdības administratīvajā teri-
torijā 12,73 EUR  par 1 m3 (bez 
PVN) sākot ar 2017. gada 1. feb-
ruāri;

• nolēma veikt izmaiņas 
Pārgaujas novada pašvaldības 
amatu vienību sarakstā un ap
stiprināja aktuālo versiju;

• nolēma atzīt ēku par vidi 

Pārgaujas novada domes 
26. janvāra sēdes apskats

degradējošu un cilvēku drošību 
apdraudošu būvi un atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam,  
piemēroja šīm ēkām paaugsti
nāto nekustamā īpašuma no
dokli 3 % apmērā; 

• nolēma nodot atsavināša-
nai pašvaldībai piederošo ne
kustamo īpašumu un apstipri-
nāja nosacīto cenu;

• nolēma mainīt adreses vai-
rākiem nekustamajiem  īpašu-
miem;  

• nolēma mainīt lietoša-
nas mērķi nekustamā  īpašuma 
“Jaunaudze Kurmos”  Raiskuma 
pagastā zemes vienībai un 
veica grozījumus  zemes nomas 
līgumā;

• nolēma apstiprināt  zemes 
ierīcības projektu; 

• nolēma piedalīties 37. 
Starp tautiskajās Hanzas dienās 
Nīderlandē, kas notiks no 15.–
18. jūnijam, un noteica tūrisma 
organizatori Rudīti VASILI par 
atbildīgo kontaktpersonu brau-
ciena īstenošanā;

• nolēma piešķirt zvejas rīku 
licences zvejai  ar tīkliem Rais-

kuma ezerā un zvejai ar  tīkliem 
un vienu murdu licenci Sāruma 
ezerā;

• nolēma konceptuāli pie-
krist pārņemt Pārgaujas novada 
pašvaldības īpašumā Latvijas 
Republikas Veselības ministrijas  
nekustamos  īpašumus  Straupes 
pagastā;

• nolēma veikt precizēju-
mus Pārgaujas novada domes 
17.11.2017. izdotajos saisto-
šajos noteikumos Nr. 14 “Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgau-
jas novadā”;

• nolēma veikt grozījumus 
zemes nomas līgumā par nekus-
tamo īpašumu – neapbūvētu 
ze mes gabalu “Estrāde”, Rais-
ku ma pagastā.

Nākamā domes sēde notiks 
23. februārī plkst. 15.00 Stalbē.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu 
var iepazīties Pārgaujas novada 
pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centrā  Stalbē un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Aicinājums iesniegt 
pieteikumus par ūdens 
skaitītāju uzstādīšanu 

līdz 1. martam
Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Atgādinām, ka saskaņā ar Pārgaujas novada domes 
2016. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 10, 5. § “Par 
tehnisko noteikumu “Par ūdens patēriņa un kanalizācijas 
notekūdeņu komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas, 
lietošanas un pārbaudes kārtību” apstiprināšanu” noteikts, ka 
komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) ieviešanas un 
uzstādīšanas termiņš ir 2017. gada 1. jūnijs. 

Lai nodrošinātu ūdens skaitītāju savlaicīgu iegādi un 
piegādi, kā arī plānotu to uzstādīšanas grafiku, aicinām 
pieteikumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu iesniegt 
pašvaldībā līdz 2017. gada 1. martam. 

Pēc noteiktā termiņa (2017. gada 1. jūnija) pakalpojumu 
lietotājiem, kuriem nebūs uzstādīti ūdens skaitītāji, 
norēķiniem par patērēto ūdeni un izmantotajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem tiks piemērota paaugstināta tarifu likme, kas pēc 
aprēķinu veikšanas sedz ūdens patēriņa starpību starp saražoto 
un piegādāto ūdens daudzumu pakalpojumu ņēmējiem un 
aprēķināto izlietoto un uzskaitīto ūdens patēriņu.
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Ar dalību starptautiskajā 
tūrisma gadatirgū “Vakantie-
beurs” Utrehtā Nīderlandē, kas 
norisinājās no 10. līdz 15. janvā-
rim, uzsākta 2017. gada tūrisma 
izstāžu sezona. Šī gada pavasara 
sezonā kopā septiņās izstādēs ar 
dalību nacionālajā stendā tiks 
pārstāvētas Gaujas nacionālā 
parka (turpmāk – GNP) paš-
valdības, tajā skaitā Pārgaujas 
novads, izceļot zīmolu “Enter 
Gauja” un 2017. gada Eiropas 
gastronomijas reģiona titulu 
ieguvušo RīgasGaujas reģionu.

“Vakantiebeurs” ir viena no 
lielākajām tūrisma izstādēm 
Eiropā, kuras mērķauditorija ir 
tieši gala patērētājs. Ceļotāji no 
Nīderlandes ir dabas un aktīvā 
tūrisma piekritēji, tāpēc GNP 
kopējais tūrisma piedāvājums ir 
īpaši saistošs un ar katru gadu 
apmeklētāju interese pieaug.  
Pērn izstādi apmeklēja vairāk 
nekā 122 tūkstoši apmeklētāju. 

Šogad īpaša loma GNP piedā-
vājumā piešķirta gastro  nomiskā 
tūrisma piedāvājumam, ņemot 
vērā Rīgas–Gaujas reģiona 
izcīnīto Eiropas gastronomi-
jas reģiona titulu 2017. gadā 

koncepta “Ar dabu šķīvī” ietva-
ros. Izstāžu apmeklētāji varēs 
iepazīties ar jau rudenī tapušo 
“Gardēžu ceļvedi”, kā arī jauno 
drukāto materiālu – Gardēžu 
pasākumu kalendāru.  

Jau iepriekš ziņots, ka GNP 
teritorijā esošās pašvaldī-
bas – Pārgaujas, Siguldas, Cēsu, 
Valmieras, Līgatnes, Amatas, 
Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna – 
kopš 2012. gada īsteno stra-
tēģiju GNP kā vienota tūrisma 
galamērķa veicināšanai.

Piedalīšanās tūrisma izstādēs 
un gadatirgos tiek organizēta 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras un Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu.

Laura Skrodele,
P/A “Siguldas Attīstības 

aģentūra” direktore

Gaujas nacionālo 
parku popularizē 
Nīderlandē

Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2016. gadā darbs Dzimt
sarakstu nodaļā sākās pacilāti, 
jo 4. janvārī reģistrējām pirmo 
jaundzimušo. Tādēļ bija cerība, 
ka visa gada rezultāti arī būs 
pozitīvi. Taču drīz vien pārlie
cinājāmies, ka esam bijušas pār
steidzīgas savās prognozēs. 

2016. gadā nodaļā reģistrēta 
33 bērnu dzimšana (18 mei
tenes, 15 zēni) un 5 bērnu 
dzim šana reģistrēta citās dzimt
sarakstu nodaļās, bet dzīvesvieta 
deklarēta Pārgaujā. Populārākie 
meiteņu vārdi ir Alise un Marta, 
bet zēniem – Oskars.

Laulību iesniegumus rakstī
juši 40 pāri, no kuriem 37 
laulības slēguši mūsu novadā, 
2 pāri – baznīcā, 1 – saņēma 
izziņu par dokumentu pārbaudi 
un, iespējams, laulību reģistrēja 
kādā citā dzimtsarakstu nodaļā.

Visbēdīgāk ir reģistrēt aiz  
gājējus. Pagājušajā gadā mirša-
nas reģistrā reģistrēti 43 aizgā-

Par paveikto 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2016. gadā

jēji (18 sievietes un 25 vīrieši), 
bet pavisam novadā mirušas 56 
personas. Vis skum jākais, ka no 
mums aizgāja vairāki gados ļoti 
jauni cilvēki.

Kā katru gadu maijā rīkojām 
iepriekšējā gadā dzimušo bēr nu 
godināšanas pasākumu. Skumji, 
ka ne visi vecāki ar savām atva-
sēm varēja ierasties, bet vēl 
skumjāk, ka tie vecāki, kuri 
dažādu iemeslu dēļ ne  varēja 
apmeklēt pasākumu, vēl jo pro-
jām nav atraduši laiku ieras-
ties Dzimt sarakstu nodaļā pēc 
dāvaniņas saviem lolojumiem. 
Cerams, līdz nāka majam pasā
kumam maijā izdo sies atcerēties 
un dāvaniņu saņemt.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
varbūt vecākiem ir iero sinā jumi 
iepriekšējā kalen dārajā gadā 
dzimušo bērnu pasā kuma nori-
sei. Vai šāds ikgadējs pasākums 
arī turpmāk rīkojams? Priekšli-
kumus un iero sinājumus lūdzam 
sūtīt uz epastu dzimtsaraksti@
pargaujasnovads.lv līdz 31. mar-
tam.

Lai makšķerētu, ir nepieciešama 
makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību karte!
Agris Ķesa,
Vides aizsardzības inspektors

Atgādinām, ka MK noteiku
mos Nr. 800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” 2.1. punkts paredz, 
ka personai, kura makšķerē, vēžo 
vai nodarbojas ar zemūdens 
medībām savam patēriņam, klāt 
jābūt derīgai makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kartei.  Personām, kas jaunākas 
par 16 gadiem un vecākas par 
65 gadiem, kā arī invalīdiem 
makšķerēšanas karte nav 
ne pieciešama. Savukārt visiem 
pārējiem makšķerniekiem obli
gāti ir jāiegādājas īstermiņa 
karte trim mēnešiem, kas maksā 
7,11 eiro, vai kalendārā gada 
makšķerēšanas karte, kas maksā 
14,23 eiro.

Par makšķerēšanu bez 
makšķe rēšanas kartes personai 
saskaņā ar Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 
panta pirmo daļu izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu 
no 15 līdz 350 eiro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanas rīkus 
un pārkāpuma priekšmetus, tai 
skaitā peldošos līdzekļus ar aprī-
kojumu, vai bez konfiskācijas. 
Dodoties makšķerēt, vēžot vai 
nodarboties ar zemūdens medī-
bām, nepieciešams ņemt līdzi 
karti vai izdrukātu internetā 
iegādāto karti un personu aplie-
cinošu dokumentu, lai inspek-

tors varētu identificēt personu. 
Karte būs derīga tikai tad, ja 
makšķernieku varēs identificēt. 
Arī personām, kas vecākas par 
65 gadiem, un invalīdiem nepie-
ciešams inspektoriem uzrādīt 
attiecīgu dokumentu (personas 
apliecinošu dokumentu vai inva-
līda apliecību), lai varētu izman-
tot tiesības makšķerēt, vēžot vai 

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Ir vairāki datumi janvārī, kas 
Latvijas valstij vienmēr būs īpaši, 
jo 1991. gadā šajā laikā ikvie nam 
bija iespēja aizstāvēt Latviju. 
Šogad Pār gaujas novadā Bari-
kāžu dienas atceres pasākums 
notika 19. janvārī Raiskumā. 
Sākumā notija pulcēšanās pie 
ugunskura Raiskuma estrādē, 
bet vēlāk Raiskuma pagasta pār-
valdes mazajā zālē pie tējas un 
pīrādziņiem pārrunājām ne tikai 
1991. gada, bet arī Baltijas ceļa 
un citus Latvijas vēsturē nozīmī-
gus notikumus. 

Paldies Dzidrai Razgačevai, 
Imantam Kozlovskim, domes 
deputātam Jānim Plūmem, Dag-
nijai Polei un Venerandai Dri-
ļevskai, ka atradāt laiku tikties. 
Paldies arī kultūras pasākumu 
organizatorei Solveigai Ruskai 
par viesmīlīgās atmosfēras radī-
šanu, kā arī Raiskuma pagasta 
bibliotekārei Gitai Vilciņai un 
paš valdības izpilddirektorei Ma 
ru tai Drubiņai, kas piedalījās 
pasākumā. Aizvadītais vakars 

bija gan nostalģisku atmiņu, gan 
šī brīža situācijas analīzes pilns. 
Pārspriedām arī to, kur varētu 
būt saglabājusies sakrātā infor-
mācija, par to, kā bijis. Secinā-
jums ir skaidrs: mēs dzīvojam 
ļoti labos laikos, ko ne vienmēr 
spējam novērtēt. Šis ir nebei-
dzamu iespēju laiks, ir tikai 
jādara! Visiem atnākušajiem bija 
pārliecība, ka nekad vairs neat-
kārtosies tas, kas ir bijis, kā arī 
cerība, ka nekad nekas līdzīgs 

Pieminot 1991. gada 
barikāžu laiku

nebūs jāpiedzīvo, bet, ja būtu, 
tad mūsu jaunieši aizstāvēs 
Latvijas brīvību, kā tas ir darīts 
arī iepriekš. Jautājot, vai būtu 
jātiekas katru gadu šādos un 
līdzīgos piemiņas pasākumos, ja 
apmeklētība sarūk, Veneranda 
Driļevska atbildēja ar trāpīgu 
teicienu, ko izlasījusi kādā grā-
matā: “Kopā sanākšana ir zāles, 
ko pat aptiekā nevar nopirkt!” 
Tas nozīmē tikai to, ka tiksimies 
arī nākamgad!

nodarboties ar zemūdens medī-
bām bez kartes iegādes.

Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kartes 
iespējams iegādāties Latvijas 
Pasta nodaļās, “Statoil” deg-
vielas uzpildes stacijās, veikalā 
“Maxima” u.c., kā arī interneta 
viet nē makskeresanaskarte.lv.

Pasākuma apmeklētāji gatavojas atmiņu stāstiem. No kreisās: Gita 
Vilciņa, Veneranda Driļevska, Imants Kozlovskis, Dzidra Razgačeva un 
Dagnija Pole. Foto: Elīna Astahovska

http://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p-494793
http://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p-494793
http://www.makskeresanaskarte.lv/
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes  17.11.2016. sēdes 
lēmumu, protokols Nr. 12, 11.§.

PRECIZĒTI ar Pārgaujas 
novada domes  26.01.2017. sēdes 
lēmumu,  protokols Nr. 1, 24.§ 

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
likuma  3. panta trešo daļu un 35. 
panta ceturto daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par 

sociālajiem pabalstiem Pār gau jas 
novadā”, turpmāk – Notei kumi, 
nosaka Pārgaujas novada pašval-
dības administra tīvajā teritorijā, 
turpmāk – Pašvaldība, sociālo 
pabalstu veidus, apmērus, pie-
šķiršanu un izmaksas kārtību un 
to personu loku, kurām ir tiesības 
saņemt Noteikumos minēto soci-
ālo palīdzību. 

2. Lēmumu par sociālo palī-
dzību un sociālās palīdzības 
pabalsta veidu pieņem Pārgaujas 
novada Sociālais dienests, turp-
māk – Dienests.

3. Lēmumu par personas/
ģimenes atbilstību trūcīgas per-
sonas/ģimenes statusam pieņem 
Dienests.

4.  Noteikumos lietoto ter minu 
skaidrojums:

4.1. Krīzes situācija – persona 
objektīvu iemeslu dēļ nevar 
apmierināt pamatvajadzības.

4.2. Pamatvajadzības  
ēdiens, apģērbs, mājoklis, vese-
lības aprūpe, obligātā izglītība.

4.3. Trūcīga persona/ģimene 
– Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā un ar Dienesta lēmumu 
par trūcīgu atzīta persona/
ģimene.
5. Pārgaujas novada pašval

dības un valsts noteiktie izmaksā-
jamie sociālo pabalstu veidi:

5.1. Valsts noteiktie  izmaksā-
jamie sociālie pabalsti:

5.1.1. pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai;

5.1.2. dzīvokļa pabalsts;
5.1.3. pabalsts audžuģime

nēm.
5.2. Pārgaujas novada pašval-

dības noteiktie sociālie pabalsti:
5.2.1. vienreizējs pabalsts krī-

zes situācijā;
5.2.2. bērnu ēdināšanas pa

balsts;
5.2.3. pabalsts veselības aprū-

pei; 
5.2.4. pabalsts bērna izglītībai 

un audzināšanai;
5.2.5. pabalsts personas aplie

cinošu dokumentu nokārto
šanai.
6. Noteikumos paredzētie 

sociālie pabalsti tiek izmak-
sāti Dienesta gada apstiprinātā 
budžeta ietvaros.

7. Pabalstus piešķir personām, 
kuras savu pamata dzīvesvietu 
deklarējušas Pārgaujas novada 
paš valdības administratīvajā teri-
torijā. 

II. Sociālo pabalstu saņemša-
nai nepieciešamie dokumenti

8. Lai saņemtu pabalstu GMI 
līmeņa nodrošināšanai, Pašvaldī-
bas un valsts pabalstus, kā arī lai 
noteiktu trūcīgas personas/ģime-
nes statusu, prasītājam sociāla-
jam darbiniekam:

8.1. jāuzrāda personu aplie-
cinošs dokuments, ja tas iesnie-
gumu iesniedz klātienē Die-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
“Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

nestā;
8.2. jāiesniedz rakstveida 

iesniegums;
8.3. jāsniedz ziņas par ģime-

nes locekļu ienākumiem pēc 
nodokļu nomaksas par pēdējiem 
3 (trīs) mēnešiem.
9. Sociālā pabalsta saņemša-

nai nepieciešams iesniegumam 
pievienot izdevumus apliecinošo 
dokumentu kopijas.

III. Sociālā pabalsta piešķir-
šanas un saņemšanas kārtība

10. Pēc pabalsta pieprasītāja 
iesnieguma saņemšanas Dienests 
10 (desmit) darba dienu laikā 
izvērtē saņemtos dokumentus, 
veic nepieciešamās darbības 
lēmuma pieņemšanai un pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu.

11. Krīzes situācijas gadījumā 
Dienests lēmumu par sociālo palī-
dzību pieņem 1 (vienas) darba 
dienas laikā. 

12. Pabalsta saņemšanai 
pabalsta saņēmējam Pašvaldības 
vienā no pārvalžu kasēm jāuzrāda 
personas apliecinošu dokumentu 
un Dienesta izdotu izziņu par 
pabalsta saņemšanu.

13. Vienojoties ar pabalsta pie-
prasītāju, pabalstu var pārskaitīt 
uz pabalsta pieprasītāja norādī-
tās kredītiestādes kontu pabalsta 
saņēmējam vai pakalpojuma snie-
dzējam apmaksā pakalpojumu 
(preci). 

IV. Ierobežojumi pabalsta 
saņemšanai

14. Sociālās palīdzības pabalstu 
pabalsta pieprasītājam samazina 
vai atsaka, ja :

14.1. persona/ģimene atteiku-
sies no līdzdarbības savas sociālās 
problēmas risināšanai; 

14.2. persona/ģimene sniegusi 
nepatiesas ziņas vai atteikusies 
sniegt ziņas par ienākumiem, īpa-
šumiem un citiem apstākļiem, kas 
raksturo klienta spēju nodrošināt 
pamatvajadzības un iesaistīties 
pasākumos savas sociālās problē-
mas risināšanai;

V. Pabalsts Garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai

 15. Pašvaldības noteiktais 
Garantētā minimālā ienākumu 
līmenis 1 (vienai) personai atbilst 
valstī noteiktā Garantētā mini-
mālā ienākumu līmenim.

16. Pabalstu piešķir ģimenei/
personai, kura saskaņā ar Minis-
tru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trū-
cīgu’’ atzīta par trūcīgu. 

17. Pabalstu aprēķina un pie-
šķir ģimenei/personai, saskaņā 
ar Ministru kabineta 2009. gada 
17. jūnija noteikumiem Nr. 550 
“Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slē-
dzama vienošanās par līdzdar-
bību’’.

VI. Dzīvokļa pabalsts
18. Tiesības saņemt dzīvokļa 

pabalstu ir:
18.1. personām/ģimenēm, 

kurām normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā piešķirts trūcī-
gas personas/ģimenes statuss;

18.2. nestrādājošam, vientu-

ļam pensionāram, kura kopē-
jie ienākumi nepārsniedz 50% 
no valstī noteiktās minimālās 
algas;

18.3. personai ar 1. vai 2.gru-
pas invaliditāti, kuras kopējie 
ienākumi nepārsniedz 50% 
no valstī noteiktās minimālās 
algas;
19. Dzīvokļa pabalstu piešķir 

izdevumiem par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu – siltumenerģija, 
apkures un karstā ūdens nodro-
šināšanai (apkures maksājumu 
segšanai) vai kurināmā iegādei, 
elektroenerģija, patērētais ūdens, 
kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošana. 

20. Pabalstu piešķir neatkarīgi 
no tā, kas ir dzīvojamās platības 
īpašnieks, izņemot, ja īrē sociālo 
dzīvokli. 

21. Dzīvokļa pabalsts 1 (vie-
nai) mājsaimniecībai tiek noteikts 
150.00 EUR (viens simts piecdes-
mit euro un 00 centi) apmērā.

22. Dzīvokļa pabalstu Pārgau-
jas novada pašvaldība izmaksā 
1 (vienu) reizi kalendārajā gadā, 
pēc personas iesnieguma.

VII. Pabalsts audžuģimenēm
23. Pabalstu piešķir Ministru 

kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģime-
nes noteikumi” noteiktajā kārtībā.

24. Pabalsta apmēri:
24.1. pabalsts katru mēnesi 

bērna uzturam – 50 % apmērā 
no valstī noteiktās minimālās 
darba  algas;

24.2. vienreizējs pabalsts, 
bērnu ievietojot audžuģimenē  
50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās darba algas bērna 
apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei.
VIII. Vienreizējs pabalsts krī-

zes situācijas gadījumā
25. Vienreizējs pabalsts krīzes 

situācijā tiek piešķirts līdz 1 (vie-
nas) valstī noteiktās minimālās 
darba algas apmēram personai/
ģimenei, neizvērtējot tās mate-
riālo stāvokli, bet ņemot vērā 

iepriekš neparedzamos apstākļus.
26. Izvērtējot konkrēto situā-

ciju, dome ir tiesīga piešķirt 
lielāku pabalsta summu nekā 
noteikts Noteikumu 25. punktā.

27. Pabalstu piešķir, ja tas pie-
prasīts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu 
laikā no krīzes situācijas rašanās.

IX. Bērnu ēdināšanas pabalsts
28. Pašvaldības atmaksātu ēdi-

nāšanas pabalstu piešķir :
28.1. trūcīgo ģimeņu bēr-

niem, kuri mācās Pašvaldības 
teritorijā esošajās izglītības ies-
tādēs;    

28.2. trūcīgo ģimeņu bērniem 
2.20 EUR (divi euro un 20 centi) 
apmērā dienā, kuri mācās teh-
nikumā.
29. Ēdināšanas pabalsts netiek 

izmaksāts naudā, bet pēc piestā-
dītā rēķina tiek pārskaitīts uz ēdi-
nāšanas pakalpojuma sniedzēja 
norādīto kredītiestādes kontu. 

X. Pabalsts veselības aprūpes 
izdevumu daļējai apmaksai 

30. Pabalstu piešķir un tas tiek 
izmaksāts šādām personām:

30.1. trūcīgai personai/ģime-
nei;

30.2. personai ar I, II grupas  
invaliditāti;

30.3. bērnam ar invaliditāti;
30.4. personai/ģimenei, kas 

nonākusi krīzes situācijā, un 
kurai nepieciešams psihologa 
vai psihiatra pakalpojums.
31. Veselības aprūpes veidi, 

kurus var saņemt Noteikumu 
30.punktā norādītās personas:

31.1. recepšu medikamentu 
iegāde;

31.2. izdevumu segšana par 
ārstēšanos slimnīcā, medicīnis-
kiem izmeklējumiem, procedū-
rām  un medicīnas preču iegādi;

31.3. zobārstniecības pakal-
pojumi;

31.4. briļļu lēcu iegāde.
32. Pabalsta apmērs kalendā-

rajā gadā nevar pārsniegt 50 % 
no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.

XI. Pabalsts bērna izglītībai 
un audzināšanai

33. Pabalstu bērna izglītībai 

un audzināšanai 30.00 EUR (trīs-
desmit euro un 00 centi) apmērā 
piešķir katram trūcīgas ģimenes 
skolēnam, uzsākot mācību gadu 
vispārizglītojošās mācību iestā-
dēs.

34. Noteikumu 33. punktā 
minēto pabalstu bērna izglītībai 
un audzināšanai piešķir aizbild-
nībā   esošiem bērniem, neizvērtē-
jot materiālo stāvokli, ja lēmumu 
par ārpusģimenes aprūpi ir pieņē-
musi Pārgaujas novada bāriņtiesa 
(iepriekš Raiskuma, Stalbes un 
Straupes bāriņtiesas).

XII. Pabalsts personas doku-
mentu kārtošanai

35. Dienests piešķir  vienrei-
zēju pabalstu valsts nodevas 
noteiktajā apmērā par personas 
apliecinoša dokumenta kārtošanu 
personai, kuras ienākumu līmenis 
nepārsniedz valstī noteiktā valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmēru.

36. Pēc maksājuma doku-
menta saņemšanas no pabalsta 
saņēmēja Dienests vienreizējo 
pabalstu  valsts nodevas apmērā 
pārskaita uz iestādes norādīto 
kredītiestādes kontu. 

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība

37. Sociālā dienesta lēmumu 
par sociālās palīdzības atteikumu  
pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt 
Pārgaujas novada domē.

38. Pārgaujas novada domes 
pieņemto lēmumu pabalsta pie-
prasītājs var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Latvijas 
Republikas spēkā esošo norma-
tīvo aktu noteiktajā kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi
39. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas bezmaksas izdevumā “Pār-
gaujas novada vēstis’’.

40.  Ar šo Noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Pār-
gaujas novada pašvaldības 2009.
gada 14. jūlija saistošie noteikumi 
Nr. 2 “Par sociālajiem pabalstiem 
Pārgaujas novadā”. 

Domes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pamatojoties uz 2009. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktā 
noteikto, kas nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā 
normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. 
Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
Izvērtējot spēkā esošos saistošos noteikumus, pašvaldības Sociālais dienests 
konstatējis, ka ir nepieciešams precizēt kārtību un sociālo pabalstu veidus 
par pašvaldības sociālajiem pabalstiem. 
Likums par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzību noteic, ka kārtību, 
kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību 
saistošajos noteikumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu dome var 
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība par sociālo pabalstu 
veidiem, apmēru, piešķiršanu un izmaksu kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj darbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par admini stratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var vērsties 
Pārgaujas novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsul tācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts tiks 
ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv.

Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS
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Pārgaujas novada pašvaldība   Reģ.Nr.90009116276

Pielikums Nr. 1    Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2017. gadam
        

   
Saistošie Nr.1

Klasif.    kods Rādītāji Rinda
 Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2340924
  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2 2126823

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3  
  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 2126823

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 5 214101
  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi  6 182624

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 7 172624
  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 8 10000

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām  9 31477
  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 10 28477
  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 3000

  Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 12 3750
 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas 13 3000

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

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 15 1500
 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 16 500

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  17 1000

 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecība 
publiskās vietās 18 500

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 19 500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  20 250

10.1.4.0.    Pašvaldības administratīvie sodi 21 250
12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi  22 500
 Pārējie ieņēmumi 23  

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

13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 25  
   Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 26 2470423

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 27 2445423
18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas  brīvpusdienas 28 20000
18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 29 279004

18.6.2.5 Mērķdotācija Raiskuma sanatorijas 
internātskola 30 597496

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām  
ASISTENTI 31 19500

 LAD, Hanza, KAC  FINANSĒJUMS 32 66574
 Dotācijas no budžeta 33 920000

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

18.6.9.1. Mērķdotācija amatieru kolektīvu 
vadītājiem 35 3410

18.6.9.2. Stipendiātu programma 36 6000
19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti 37 25000

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām 
pašvaldībām 38 25000

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai 39 25000

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 40 135000
21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 41 135000
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 42 14000

21.3.8.1. Telpu noma 43 5000
21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 44 4000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 45 5000

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  maksas 
pakalpojumiem 46 121000

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta 
pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu.

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumus 
sadalījumā  pa ieņēmumu veidiem  4 950 097 EUR apmēra, pamatbudžeta izdevumus 
sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 5 339 054 EUR apmērā, t.sk. 
aizņēmumu atmaksu Valsts Kasei 65 000 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt pamatbudžeta naudas  līdzekļu atlikumu  uz gada sākumu 6 08 251 EUR 
apmērā.

3. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības specialā budžeta 2017.gada ieņēmumus 
sadalījumā pa ieņēmumu veidiem  381 310 EUR apmēra, speciālā budžeta izdevumus 
sadalījumu pa atsevišķām struktūrvienībām 290 301 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu 
Nr. 2.

4. Apstiprināt speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3 59 662 
EUR apmērā.

5. Apstiprināt pašvaldības saistību  pamatsummas apmēru uz gada sākumu 
9 87 018 EUR apmērā. Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem, 2017. gadā nodro
šināt pašvaldības aizņēmumu pamatsummu atmaksu un procentu samaksu  noteiktajos 
termiņos un apmēros saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu 
nepārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

7. Budžeta izpildītāji, organizējot iestādes, nodaļas un struktūrvienības funkciju 
izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam „Publisko 
iepirkumu likums”.

Domes priekšsēdētājs  Hardijs Vents

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 47 2000

21.3.9.4. Ieņēmumi no komunālās  saimniecības 
pakalpojumiem 48 115000

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 49 4000
  I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 50 4950097
 Vispārējie ieņēmumi 51 2479674
 Transferti 52 2470423

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam 
Klasif. kods Rādītāji Rinda

Saistošie Nr.1
 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 1

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 456066

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 3 437066

01.100.001     Izpildvaranovada pārvalde  4 315066
01.100.003     Izpildvaradeputāti 5 12000
01.100.006     Izpildvarafinanšu nodaļa 6 110000

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 13500
01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 8 5500
03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 9 83467

03.200.008   Ugunsdrošība 10 25000
03.300.009   Bāriņtiesa 11 33467
03.400.077   Policija 12 25000

04.000.000 Ekonomiskā darbība 13 29840
04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 14 5840
04.510.055  Autotransports 15 24000

05.200.000  Vides aizsardzība 16 52820
05.200.012  Vides aizsardzība Notekūdeņi Straupe 17 13820
05.200.013  Vides aizsardzība Notekūdeņi Stalbe 18 14400
05.200.077  Vides aizsardzība Notekūdeņi Rozula 19 2400
05.200.014  Vides aizsardzība Notekūdeņi Raiskums 20 22200

06.000.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 21 1765198

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  22 100018
06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana  Straupe 23 49820
06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana  Stalbe 24 7420
06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana  Raiskums 25 17745
06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana  Rozula 26 25033
06.200.000 Teritorijas attīstība 27 1205257
06.200.016   Teritoriālā plānošana 28 230675
06.200.017   Teritorijas labiekārtošana Straupe 29 34349
06.200.018   Teritorijas labiekārtošana Stalbe 30 25253
06.200.019   Teritorijas labiekārtošana Raiskums 31 24980

 Mācību centra izveide 32 890000
06.300.000 Ūdensapgāde 33 58930
06.300.020   Ūdensapgāde Straupe 34 14930
06.300.021   Ūdensapgāde Stalbe 35 24000
06.300.076   Ūdensapgāde Rozula 36 3000
06.300.022   Ūdensapgāde  Raiskums 37 17000

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

06.601.000 Kapu saimniecība 39 76452
06.601.024   Kapu saimniecība  Straupe 40 40140
06.601.025   Kapu saimniecība  Stalbe 41 4950
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06.601.026   Kapu saimniecība  Raiskums 42 31362
06.603.000 Apkure 43 226541
06.603.027   Apkure  Straupe 44 73109
06.603.028   Apkure Stalbe 45 106820
06.603.029   Apkure  Raiskums 46 46612

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 47 561050
08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 48 129428
08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi Straupe 48 38960
08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi Stalbe 49 30468
08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi Raiskums 50 4000
08.100.062   Sporta funkciju deleģēšana 51 56000
08.210.000   Bibliotēkas 52 82714
08.210.034   Bibliotēka Straupe 53 25300
08.210.035   Bibliotēka Stalbe 54 13360
08.210.036   Bibliotēka Raiskums 55 44054
08.220.000   Muzejs 56 33000
08.231.000   Kultūra 57 199227
08.231.038     Kultūra Straupe 58 69803
08.231.039     Kultūra StalbeRozula 59 71405
08.231.040    Kultūra Raiskums 60 58019
08.228.067 Sabiedriskās attiecības 61 42540
08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 62 74141
08.629.041     Pašdarbības kolektīvi  Straupe 63 46845
08.629.042     Pašdarbības kolektīvi  Stalbe 64 7155
08.629.043     Pašdarbības kolektīvi  Raiskums 65 20141

09.000.000 Izglītība 66 1990689
09.210.000   Vispārējā izglītībaPamatizglītība 67 1775689
09.210.047      Pamatskola  Straupes 68 405508

09.210.000 Pamatskola  Raiskuma 
internātpamatskola 69 666080

09.211.049 Vidusskola Stalbe 70 704101

09.600.075   Pārējā citur neklasif. izglītības 
pakalpojumi 71 25000

09.820.000   Pārējā citur neklasif .izglītības pakalpojumi 72 190000
10.000.000 Sociālā  aizsardzība 73 334924
10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos Stipendiāti 74 6300

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  
aizsardzība 75 328624

10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība 
sociālais dienests 76 121734

10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 
pasākumipabalsti 77 135750

10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 
pasākumipansionāti 78 50000

10.930.095 Pārējie soc.pab.  Asistenta pakalpojumi 79 21140

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 81  

1000 Atlīdzība 82 2349317
1100 Atalgojums 83 1831195
1200 Darba dev.soc.iemaksas 84 518122
2000 Preces un pakalpojumi 85 1405641

Pielikums Nr. 2       Specbudžeta plāns 2017

 IEŅĒMUMI 
Klasif.    kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1

  I  Kopā ieņēmumi  1 381310
  III Nodokļu ieņēmumi  3 200000
1.0. Tiešie nodokļi 4 200000
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5 200000

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6 200000
5.0 Transferti 7 181310
18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 8 181310

 IZDEVUMI   
Klasif.      kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām  

05.200.000  Vides aizsardzība 1 108980
05.200.012  Vides aizsardzība 2 108980

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 3 181321

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  4 181321
06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 5 62609
06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 6 43969
06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 7 74743

 Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 8 290301
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā AUTO 39782
  DRN 319550
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās AUTO 39771
  DRN 410570

Aizdevējs Mērķis Līguma noslēg
šanas datums

Saistību apmērs

2017 2018 2019 2020 2021 2022
turpmā-

kajos 
gados

Kopā

B D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Valsts kase Stalbes katlumājas rekonstrukcija 24.08.2007 3,174 0 0 0 0 0 0 3,174
Valsts kase Stalbes vidusskolas  ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 10.04.2014 1,134 29,029 28,925 28,821 28,716 28,612 185,051 330,288

Valsts kase Siltumtrases, katlu māja  Straupes pamatskola, 
rekonstrukcija 20.08.2015 5,258 5,254 5,251 5,246 5,242 5,239 35,781 67,271

Valsts kase Straupes pamatskolas mācīburažošanas darbnīcu ēkas 
pārbūve par interešu centru 27.05.2016 4,720 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 54,626 90,996

Valsts kase Automašīnas iegāde Policijas vajadzībām 30.09.2016 2,042 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 3,078 25,640
Valsts kase Sporta zāles būvniecībai 10.12.2004 17,698 17,698 17,698 17,698 9,698 0 0 80,490
Valsts kase Plāča ūdens saimniecības attīstībai 26.06.2013 630 599 545 487 403 337 65,324 68,325

Valsts kase Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo 
automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas 20.08.2015 5,668 5,664 5,660 5,656 5,652 5,644 40,785 74,729

Valsts kase Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un 
lietus ūdeņu drenāžas izbūve 20.08.2014 11,871 11,781 11,736 11,691 11,645 11,600 73,511 143,835

Valsts kase Rozulas ūdenssaimniecības attīstībai 23.08.2012 10,250 10,250 10,250 10,250 10,250 10,250 48,760 110,260
KOPĀ: x x 62,445 90,709 90,499 90,283 82,040 72,116 506,916 995,008

Pielikums Nr. 3   Aizņēmumu pamatsummas un procentu saistības uz 01.01.2017 

2100 Komandējumu izdevumi 86 43576
2200 Pakalpojumi 87 932557
2300 Preces 88 415208

2400 Izdevumi periodikai 89 3680

2500 Nodokļu maksājumi 90 10620
4000 Procentu izdevumi 91 2000
5000 Pamatkapitāla palielināšana 92 1136792
5100 Nemateriālie ieguldījumi 93 1650
5200 Pamatlīdzekļi 94 1135142
6000 Sociāla palīdzība 95 140304
7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 96 240000

 Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 97 5274054

 Kopā pēc funkcionālajām kategorijām 98 5274054

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 99 5274054 

 Aizņēmuma  atmaksa 100 65000
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 101 608251
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 102 219294
 Izdevumi kopā 103 5274054
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Budžets ir pašvaldības finansiālās dar-
bības pamats un finanšu instruments, ar 
kuru tā nodrošina savu autonomo funk-
ciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar paš-
valdības finansiālajām iespējām un tiek 
veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 
2017. gadam izstrādāts, ievērojot likumos 
„Par pašvaldību budžetiem”, ”Par pašval-
dībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
kā arī nodokļu likumos, LR Ministru kabi-
neta noteikumos un citos likumdošanas 
aktos izvirzītās prasības.

 Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un 
ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu 
līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība 
valsts ekonomikas attīstībā un valstiski 
tiek mainīti pašvaldību ietekmējošie 
nodokļi, tad attīstības plānošanas kon-
tekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc 
iespējas racionālāk attiecīgajā periodā 
sadalīt prognozētos pieejamos finanšu 
līdzekļus pašvaldības funkciju un uzde-
vumu izpildei un attīstībai, atbilstoši paš-
valdības plānošanas dokumentos noteik-
tajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un 
uzdevumiem.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prog-
noze, kā arī finanšu resursu izlietojuma 
plāni izskatīti Pārgaujas novada domes 
paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 
2017. gada 18. un 19. janvārī, uzaicinot 
attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un 
budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzē-
jus.

2017. gada budžetā kā prioritāte ir 
izglītības iestāžu, kultūras, administra-
tīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu 
remonti. Turpināsies ēku un ielu apgais-
mojuma energoefektivitātes uzlabošanas 
projekti, kas varētu dot energoresursu 
samazinājumu nākotnē. Tiks izvērtēta 
elektroenerģijas ekonomiska lietošana un 
lietderīga autotransporta izmantošana. 
Turpinās darbs, lai  attīstītu un pilnvei-
dotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus. Pār-
gaujas novada dome 2016.gadā ir uzsā-
kusi  un turpinās  realizēt ES projektu 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos”.  Šī projekta mērķis ir 
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infra-
struktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību 
un saglabātu apdzīvotību.  

Sastādot 2017. gada budžeta projektu, 
pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši 
novada attīstības prioritātēm, nodrošinot 
budžeta sabalansētību un attīstību veici
nošu projektu īstenošanu. 

Pašvaldības budžets sastāv no pa mat
budžeta un speciālā budžeta (neie skaitot 
ziedojumus un dāvinājumus).

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta 2017. 

ga  da ieņēmumi plānoti 4 950 097 EUR 
ap mērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
palielinā jums ir 9.31 %, salīdzinot ar 
2016. gada budžetā saņemtajiem ieņēmu-
miem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 
veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros 
ietilpst valsts un pašvaldību nodevas, nau-
das sodi, procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem un ieņēmumiem no pašval-
dību īpašuma pārdošanas, transfertu 
ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budže-
tiem un budžeta iestāžu ieņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi. 2017. gadā paš

valdības pamatbudžeta ieņēmumi no 
nodokļiem plānoti 2 340 924 EUR  vai par 
7.20 % vairāk kā SAŅEMTI 2016. gada 
budžetā. 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmu-
mos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 
2 126 823 EUR un nekustamā īpašuma 
nodoklim 182 624 EUR. Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti  
200 619 EUR vai par 9.43 % vairāk nekā 
2016. gada budžetā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumi ir plānoti  18 2624 EUR vai par 
13 % mazāk nekā 2016. gada budžetā. 
Plānojot nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumus, ņemts vērā nodokļu iekasē-
šanas piesardzības princips.

Nenodokļu ieņēmumus 2017. gadā 
plā nots iekasēt 3750 EUR apmērā vai par 
93.3 % mazāk  nekā 2016. gadā. Šos ieņē-
mumus veido valsts un pašvaldību node-
vas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņē-
mumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. 
Ieņēmumu plāna samazinājums saistīts ar 
Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 
2017. gada sākumā vēl nav plānots.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko 
pašvaldība saņem no valsts vai citu paš-
valdību budžetiem) 2017. gadā plānoti  
2 470 423 EUR vai par 16.96 % vairāk 
nekā 2016. gadā. Valsts budžeta finansē-
jums izglītības iestādēm ir plānots līdz 
31.08.2017. Pašvaldībai piešķirta papil-
dus valsts budžeta dotācija  920 000 EUR 
apmērā konkrētu mērķu īstenošanai. 
30 000 EUR piešķirti Stalbes vidusskolas 
stadiona rekonstrukcijai un 890 000 EUR 
Dabas un tehnoloģiju parka izveidei Dai-
bes poligona teritorijā. 

Ieņēmumi par maksas pakalpoju-
miem  2017. gadā plānoti 135 000 EUR 
vai 35.49 % mazāk nekā 2016. gadā. Ieņē-
mumu samazinājums plānots pēc piesar-
dzības principa, vērtējot pakalpojumu 
ņēmēju maksātspēju un pakalpojumu pie-
prasījumu apjomu.

Specbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības speciālā budžeta 

ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem 
iezīmētos līdzekļu avotus – dabas resursu 
nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta 
pašvaldības autoceļu fondam.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 
2017. gadā paredzēti 38 1310 EUR 
apmērā. Autoceļu fonda ieņēmumi 
šajā gadā ir plānoti 181 310 EUR, tādā 
pašā apjomā kā 2016. gada budžetā, 
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir 
plānoti  200 000 EUR apmērā, saglabājot 
iepriekšplānotos apjomus. 

Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā 

reālās finanšu iespējas un nodrošinot 
pašvaldības attīstības galvenos uzde
vumus.

Pamatbudžeta 2017. gada izdevumi 
ar finansēšanu plānoti 5 339 054 EUR 
apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumi ir par 16.54 % lielāki salīdzinot ar 
2016. gada budžeta naudas  izdevumiem. 
Visi pašvaldības plānotie kopējie izde-
vumi pēc savas ekonomiskās būtības ieda-
līti astoņās funkcionālajās kategorijās.

Vispārējiem valdības dienestiem 
apstiprināts finansējums 456 066 EUR 
apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpild
varas institūcijas, pašvaldības parāda 
procentu maksājumi. 

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

bas iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to 
ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 
ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
nodrošina administrācija. Vispārējo valdī-
bas dienestu  izdevumu īpatsvars pamat-
budžetā 9 %.

Sabiedriskās kārtības un drošī-
bas nodrošināšanai budžetā paredzēti  
83 467 EUR vai 2 % no kopējiem izdevu-
miem. Šajā nozarē uzskaita  novada bāriņ-
tiesas un bāriņtiesas locekļu izmaksas, kā 
arī  izmaksas par pašvaldības policijas, 
darba drošības un ugunsdrošības pasā-
kumu nodrošināšanas izmaksas. 

Ekonomiskajai darbībai no paš
val dības pamatbudžeta izdevumiem ir 
plānots tērēt 29 840 EUR vai 0.06 % no 
kopējiem izdevumiem. Pašvaldība  arī 
2017. gadā piesaistīs lauksaimniecības 
kon  sultanta pakalpojumu. Konsultanta 
darbības ietvaros paredzēti dažāda veida 
izglītojoši semināri lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem par lauksaimniecības noza
res attīstību un iespējamo finanšu resursu 
piesaisti. 

Vides aizsardzībai 2017. gada 
budže tā plānoti 52 820 EUR vai 1 % no 
paš valdības pamatbudžeta izdevumiem. 
Šajā gadā nav paredzēti lieli kapitālie 
izdevumi. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas pasākumiem budžetā 
paredzēti 1 765 198 EUR vai 33 % no 
kopējiem pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 67 % vairāk nekā 
2016. gadā.

Mājokļu un ēku uzturēšana  – 
100 018 EUR vai 6 % no kopējā teritorijas 
apsaimniekošanas budžeta. 2017. gadā 
plā nots turpināt uzturēt pašvaldības 
ne kus tamo īpašumu. Lielākie plānotie 
darbi:
• nekustamā īpašuma “Rozulas tautas 

nams” daļas ēkas iegāde un fasādes un 
jumta sakārtošanas uzsākšanas darbi;

• logu nomaiņa ēkā “Baukalni”;
• logu nomaiņa pašvaldībai pie derošajā 

dzīvoklī ēkā “Kalmes”;
• administratīvo telpu kapitālais remonts 

ēkā “Tautas nams”;
• Sociālā dienesta krīzes centra remonts.

Teritorijas attīstība 1 205 257 EUR 
vai 68 % no kopējā teritorijas apsaim
niekošanas budžeta. 2017. gadā lielāko 
izdevumu pozīciju veido Valsts mērķdo-
tācija 890 000 EUR Dabas un tehnoloģiju 
parka izveidei Daibes poligona teritorijā. 
Mērķdotācijas finasējums ir paredzēts  
Daibes Dabas tehnoloģiju parka apmek-
lētāju centra ēkas būvniecībai  un  tai 
pieguļošo infrastruktūras – dabas takas 
izveidei. Projekta  mērķis ir Vidzemes 
plānošanas reģionā veicināt un veidot 
sabiedrības izpratni par antropogēno 
ietekmi uz vidi, pilnveidot praktiskās 
prasmes ilgtspējīgā vides kvalitātes sagla-
bāšanā un dabas resursu izmantošanā – 
palīdzēt ikvienam indivīdam apzināties 
un apgūt veselīgas dabas mijiedarbības 
principus ar apkārtējo vidi.

2017. gadā turpināsim iesākto saistībā 
ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, 
turpināsim atbalstīt iedzīvotāju nefor-
mālo grupu un nevalstisko organizāciju  
idejas, izsludinot pašvaldības projektu 
konkursu un piešķirot uzvarētājiem 
finansējumu līdz 500 EUR apmērā vie-
nas idejas realizācijai, ar kopējo konkursa 
budžetu 4000 EUR.

Šogad paredzēts jauns finansējuma 
veids – grants uzņēmējdarbības atbalsta 
sniegšanai  3 uzņēmējiem  1. vieta 

3000 EUR; 2. vieta 2000 EUR; 3. vieta 
1000 EUR. Finansējuma mērķis ir veicināt 
jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņē
mējdarbības uzsākšanas veicināšanu.

Tiks turpinātas dalības uzsāktajos 
sadarbības projektos:

• Kultūras ministrija; programma 
„Izaugsme un nodarbinātība” / ERAF; 
SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpoju-
mus” “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gau-
jas un laika lokos” – projekta ietvaros plā-
nots izveidot siltumapgādes un apkures 
sistēmu divām Ungurmuižas kompleksa 
ēkām, kā arī radīt jaunus tūrisma pakal-
pojumus; projekts tiks īstenots kopā ar 
vairākām Vidzemes pašvaldībām;

• VARAM, Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjau-
not bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 
ekosistēmas”, 5.4.1.1. pasākums “Antro-
pogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās” “Dabas infrastruktūras atjau-
nošana Gaujas nacionalajā parkā, Cēsu un 
Pārgaujas novados” – projekta ietvaros 
plānots sakārtot gājēju pastaigu takas gar 
Sarkanajām klintīm pie Gaujas, projekts 
tiks realizēts kopā ar Cēsu novadu;

• Europe for Citizens:  Eiropa pilso-
ņiem Small Markets at the Heart of EU 
Economy / vad. partneris Malta (Mel-
lieha) – projekta ietvaros plānots apgūt 
starptautisko pieredzi mazās uzņēmēj-
darbības attīstības veicināšanai;

• Erasmus +: Projekts Jaunatnes jomā 
/ vad. Partneris Vācija (Brandenburga) – 
projekta mērķis jaunatnes starptautiskā 
sadarbība;

• Centrālā Baltijas programma 
2014.–2020. gadam: Projekts HANSA – 
projekta ietvaros plānots turpināt iesākto 
Hanzas tūrisma attīstībā, papildus radīt 
jaunus tūrisma pakalpojumus, kā arī 
popularizēt Straupi kā būtisku Hanzas 
savienības partneri. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar citām Latvijas pašvaldībām, 
kā arī ar partneriem Igaunijā un Zviedrijā 
(Gotlande – vadošais projekta partneris);

• budžeta gadā tiks turpināti iesāktie 
sadarbības projekti ar Norvēģijas un 
Gruzijas pašvaldībām organizējot un no 
drošinot savstarpējās apmaiņas vizītes 
izglītības un uzņēmējdarbības jomās;

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

Ūdensapgāde 58 930 EUR vai 3 % 
no teritorijas attīstības budžeta. Lielākie 
izdevumi šogad no pamatbudžeta pare
dzēti ir ūdens skaitītāju  uzstādīšanas 
izmaksas. 2017. gadā plānots sakārtot un 
nodrošināt ūdens resursu  uzskaiti.

Komunālās saimniecības vadība  
98 000  EUR vai 4 % no kopējiem 
teritorijas attīstība izdevumiem. 
2017. gadā paredzēts iegādāties jaunu 
transportlīdzekli Straupes komunālās 
saimniecības vadītāja vajadzībām. 

Kapu saimniecība 76 452 EUR. 
2017. gadā tiks realizēts LEADER projekts  
(ERAF finansējums) Straupes kapu mūra 
atjaunošanai 25 000 EUR.

Apkure 226 541 EUR vai 13 % no 
teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 
Lielākie kapitālie ieguldījumi paredzēti 
Auciema katlumājā, projekta ietvaros 
paredzēts nomainīt apkures katlu un ēkas 
iekšējos siltumapgādes inženiertīklus. 
Projekta realizācijai pēc iepirkuma veik-
šanas tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Turpinājums 8. lpp.

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 
2017. gada budžetu
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Turpinājums no 7. lpp.

Funkcijai Atpūta, kultūra, 
reliģija pamatbudžetā ir plā
noti 561 050 EUR vai 11 % no 
kopējiem pamatbudžeta izdevu
miem, kas ir par 15.07 % vairāk 
nekā 2016. gadā. 

Sporta pasākumi  
129 428 EUR vai 23 % no 
atpū tai un sportam paredzētā 
budžeta apjoma. Pašvaldība 
no drošina Stalbes un Straupes 
sporta zāļu uzturēšanas izmak-
sas. Sporta funkciju deleģēšanai 
pašvaldības piešķir finansē-
juma nodrošinājumu pēc Sporta 
kluba “Pārgauja” pieprasījuma.  
Finansējums tiek piešķirts pie-
augušo  un jauniešu florbolam 
48 000 EUR, orientēšanās spor-
tam 5600 EUR, sporta klubam 
“Mārkulīči” 1185 EUR, Biedrībai 
“Free Wind Archers” 4000 EUR, 
PĀRĒJIEM (basketbols, volejbols, 
biatlons, futbols) 2860 EUR. 

Raiskumā tiek finansēta 
tre nažieru zāles uzturēšanas 
izmaksas. 

2017. plānots veikt Straupes 
sporta zāles daļēju jumta maiņu 
un veikt fasādes atjaunošanas 
darbus. Projekta realizācijai pēc 
iepirkuma veikšanas tiks ņemts 
aizņēmums Valsts kase.  

Bibliotēkas  82 714 EUR vai 
15 % no kopējā atpūtai un spor-
tam paredzētiem līdzek ļiem. 
2017. gadā ieplānots Rais kuma  
bibliotēku pārcelt uz atbilsto-
šākām un pieejamākām telpām. 
Pārcelšanas un remon ta izmak-
sas plānotas līdz 30000 EUR.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad no budžeta tiek nodro-
šināta bibliotēkas daiļliteratūras  
papildināšana 1500 EUR un pre-
ses abonēšana 500 EUR katrai 
bibliotēkai. Finansējums nodro-
šina mūsdienīgas un aktuālās 
informācijas pieejamību lasītā-
jiem. 

Kultūra, kultūras pasākumi 
199 227 EUR vai 35 % no kopējā 
finansējuma  atpūtai un kultūrai. 
Kultūras budžeta ietvaros tiek 
nodrošināta novada  kultūras 
pasākumu un  kultūras namu  
uzturēšana. Kā katru gadu tiks 
finansēti Novada svētki, valsts 
svētki, sakoptāko sētu  konkurss 
un Saimniekballe, Šubertiāde un 
Mazie opermūzikas svētki. 

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

• tautas tērpu iegāde 
Raiskuma Jauktajam korim  
10 157 EUR;

• aprīkojuma iegāde 
Auciem muižai 5151 EUR;

• aprīkojuma iegāde 
Straupes pagasta Tautas manam 
19 217 EUR;

• tautas tērpu iegāde Strau
pes pagasta  kolektīviem – “Mun
sturis”, “Straupe”, “Idume ja” 
16 312 EUR.

Pašdarbība 74 141 EUR vai 
13 %  no kopējā finansējuma 
atpūtai un kultūrai. No pašval-
dības 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 paš-
darbības kolektīviem.  Pašdarbī-
bas kolektīvi tiek nodrošināti ar 
tērpiem un nepieciešamo inven-
tāru.

Izglītības funkcijas finan
sēšanai budžetā ir plānoti 
1 990 689 EUR vai 38% no kop-
budžeta. Valsts budžeta mērķ 
dotācijas izglītībai plānotas 8 
mēnešu periodam. Raiskuma 
internātpamatskolarehabilitā-
cijas centrs pilnībā tiek finan-
sēts no valsts mērķdotācijas. 
Skolu uzturēšanai un peda-
gogu algu apmaksai no pašval-
dības papildus tiek piešķirts 
523 802 EUR Stalbes vidussko-
lai un 283 212 EUR Straupes 
pamatskolai. Pašvaldība  maksā-
jumos par savstarpējo izglītības 
pakalpojumu saņemšanu ieplā-
nojusi 190 000 EUR. Pašvaldība 
2017. gada budžeta plānā ir 
nodrošinājusi pirmskolas peda-
gogu algu finansējumu 620 EUR 
apmērā par likmi un ieplānota 
likmes samaksas palielināšanu 
no 01.09.2017 līdz 680 EUR.  Ar 
budžeta finansējumu pilnībā ir 
nodrošināts izglītības process. 
2017. gadā turpināsies stipen-
diju izmaksa skolniekiem kuru 
vērtējums mācību priekšmetos 
ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība 
nodrošina  apmaksātas brīvpus-
dienas no 5/6  gadniekiem līdz 
12.klasei. Pašvaldība apmaksā 
ceļa izdevumus skolniekiem, 
kuri mācās pašvaldībai piedero-
šajās izglītības iestādēs.

Sociālās nodrošināšanas 
funkcijas veikšanai paredzē-
tais finansējums 334 924 EUR 
vai 6 % no kopējiem pamatbu-
džeta izdevumiem. Pašvaldības 
sociālais dienests nodrošina 
sociālo pakalpojumu sniegšanu 
un sociālo pabalstu izmaksu. 
Piešķiramo pabalstu lielums 
ir saglabāts iepriekšējā gada 
līmenī. Pašvaldība turpina 
iesaistīties valsts apmaksātu 
bez  darbnieku atbalsta prog-
ram mā, tādejādi nodrošinot 
3 darba vietas novada bezdarb-
niekiem teritorijas uzkopšanas 
darbos. Tiek nodrošināta asis-
tentu pakalpojumu sniegšana un 
apmaksa. Pašvaldība finansē arī 
Samariešu apvienības sniegtos 
sociālos pakalpojumus.

Finansēšanas daļu veido 
aizņēmumi un aizņēmumu at 
maksa, skaidras naudas, depo
zītu apjoma izmaiņas. Kredītu 
pamatsummu atmaksai plānoti 
65 000 EUR.

SPECBUDŽETA
IZDEVUMI

Speciālā budžeta izdevumi 
290 301 EUR.

Speciālajā budžetā pare-
dzēti līdzekļi vides aizsardzības 
un labiekārtošanas budžetam   
108 980 EUR apmērā un ceļu 
uzturēšanai no valsts mērķdotā-
cijas 181 321 EUR apmērā. 

Ceļu uzturēšanas izdevumi 
tiek sadalīti atbilstoši katras 
teritorijas pašvaldībai piederošo 
ceļu kopgarumam.  Pārgaujas 
novada dome 2016. gadā ir 
uzsākusi  un turpina  realizēt 
ES projektu “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”.  Šī projekta mērķis ir 
atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību.

Projekta kopējās attiecinā
mās izmaksas ir paredzētas 
760 000 EUR apmērā. Projekta 
ietvaros ir paredzēts atjaunot 

sekojošus ceļa posmus: 
• Stalbe – Zaķi;
• Jaunzemi – Vārnēni;
• Lielandžas – Ķiržu ezers;
• Straupe – Bērzmuiža;
• Driškins – Lācīši;
• Čaukas – Kūdums;
• Mazaiskrogs – Irbēni.
Lielākie vides budžeta izde

vumi:
• Stalbes pagasta Parka 

ielas ūdensvada izveidošana 
25000 EUR;

• Ungura, Strīķu, Lenču 
kapu teritoriju labiekārtošana 
35 000 EUR;

• meniķa izveidošana Aucie
 ma ezeram 2000 EUR;

• Dzirnavupītes attīrīšana 
4000 EUR;

• zivju resursu atjaunošana 
5000 EUR;

• Ungura ezera eksplua-
tācijas noteikumu izstrāde 
5000 EUR;

• Tehnikas novietnes  un 
pub liskās tualetes būvniecība 
Raiskuma parkā 275 000 EUR. 
Projekta realizācijai pēc iepir-
kuma veikšanas tiks ņemts aiz-
ņēmums Valsts kasē.

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs H. Vents

Īstenojot valsts sociālo 
politiku darba, sociālās aiz
sardzības, bērnu tiesību 
aizsardzības, bērnu un ģimenes 
lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti 
vienlīdzīgu iespēju jomā, 
Lab klājības ministrija (LM) 
informē par vairākām būtiskām 
izmaiņām, kas stājas spēkā 
2017. gadā. 

No 2017. gada 1. janvāra:
•  Minimālā mēneša darba 

alga normāla darba laika 
ietvaros noteikta 380 eiro. 

• 2017. gadā pārrēķinās 
pensijas (vecuma un apgād-
nieka zaudējuma pensijas, kā arī 
saskaņā ar Nolikumu „Par izdie
nas pensijām” piešķirtās izdie
nas pensijas), kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas 2011. gadā. 
Pārrēķinot pensijas, tās palieli-
nāsies cilvēkiem, kuri pensijas 
sāka saņemt eko no  miskās krīzes 
laikā, pie mērojot negatīvus pen-
sijas kapitāla indeksus. Pensiju 
pārrēķins notiks automātiski, 
un senioriem papildus nekas 
nav jādara. Pārskatīto pensijas 
apmēru noteiks no 2017. gada 
1. janvāra un par periodu no 
1. janvāra to izmaksās līdz 2017. 
gada jūnijam.

• Slimības pabalstu 
izmaksās cilvēkiem, kuriem 
darba nespēja iestājusies 
nodarbinātības periodā. Pēc 
darba attiecību pārtraukšanas 
cilvēkiem ir tiesības iegūt 
bezdarbnieka statusu, reģistrē
joties Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, kā arī saņemt bez
darbnieka pabalstu. 

• Pagarinās bezdarbnieka 
pabalsta piešķiršanas kvalifi
kācijas periodu – sociālās 
apdrošināšanas iemaksām bez
darba gadījumam būs jābūt veik
tām ne mazāk kā 12 mēnešus 
pēdējo 16 mēnešu periodā 
(šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu 
periodā) pirms bezdarbnieka 
statusa iegūšanas dienas. Per
sonai, kura bezdarbnieka statusu 
būs ieguvusi līdz 2017. gada 
31. martam, tiesības uz bez

Būtiskas izmaiņas 
sociālajā jomā

darbnieka pabalstu noteiks 
saskaņā ar līdzšinējo tiesisko 
regulējumu, kas ir spēkā līdz 
šī gada beigām. Tādējādi šiem 
cilvēkiem, lai pretendētu uz bez
darbnieka pabalstu, būs jābūt 
veikušiem sociālās iemaksas 
vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu 
periodā.

• Tiesības uz vecāku pa bal-
stu būs arī tad, ja darba tiesiskās 
attiecības ir bijušas uz grūtniecī-
bas vai dzemdību atvaļinājuma 
iestāšanās brīdi, bet beigušās šā 
atvaļinājuma laikā.

• Ģimenes valsts pabalsts 
par ceturto un nākamajiem 
bērniem būs 50,07 eiro mēnesī 
pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 
reizes lielāks nekā par pirmo 
bērnu ģimenē). Lai Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) varētu veikt nepiecieša-
mās izmaiņas infor mā cijas sistē-
mās, paredzēts pārejas periods. 
Proti, VSAA no 2017. gada 
1. janvāra pārrēķinās pabalsta 
apmēru, un starpību izmak-
sās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
1. maijam. 

• Valsts sociālos pabalstus 
(ģimenes valsts pabalstu, bērna 
kopšanas pabalstu, valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu u.c.) 
varēs pieprasīt sešu mēnešu 
(iepriekš 12 mēnešu) laikā no 
tiesību rašanās dienas.

• Sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas par vecāku 
pabalsta saņēmējiem un bērna 
kopšanas pabalsta saņēmējiem 
pensiju apdrošināšanai, apdro
šināšanai pret bezdarbu, invali
ditātes apdrošināšanai tiks 
veiktas no 171 eiro (šobrīd no 
142,29 eiro). Savukārt bērna 
pirmsadopcijas aprūpes laikā 
par personu turpmāk veiks soci-
ālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas arī invaliditātes apdro-
šināšanai (šobrīd invaliditātes 
apdrošināšanas stāžā šo laiku 
neieskaita), un šīs iemaksas 
veiks no 171 EUR (šobrīd – no 
71,14 eiro).

• Valsts sociālā nodroši
nājuma pabalstu (šobrīd – 64,03 

eiro, personai ar invaliditāti 
kopš bērnības – 106,72 eiro) 
piešķirs personai, kurai nav 
tiesību uz valsts pensiju, nav 
nodarbināta un ir sasniegusi 
vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu (iepriekš 
– pabalstu piešķīra, ja persona 
bija par 5 gadiem pārsniegusi 
vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu).

• Vienam no adoptētājiem, 
kurš adoptējis ārpusģimenes 
aprūpē esošu bērnu vecumā 
līdz trim gadiem, piešķirto 10 
kalendāra dienu atvaļinājumu 
apmaksās 80% apmērā no vidē-
jās apdrošināšanas iemaksu 
algas un par šo laiku tiks veiktas 
iemaksas sociālajai apdrošinā-
šanai normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā.

• Vecāku pabalsta un bēr
nu kopšanas pabalsta saņē
mējiem tiks veiktas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pen
siju apdrošināšanai, apdro ši
nāšanai pret bezdarbu un inva
liditātes apdrošināšanai no 171 
eiro (līdz šim no 142,29 eiro).

• Pilnveidoti nosacījumi 
vecāku pabalsta piešķiršanai – 
no 2017. gada 1. janvāra 
tiesības uz vecāku pabalstu 
būs arī tad, ja darba tiesiskās 
attiecības ir bijušas uz grūt
niecības vai dzemdību atvaļinā
juma iestāšanās brīdi, bet bei
gušās šā atvaļinājuma laikā 
(līdz šim, pretendējot uz vecāku 
pabalstu, svarīgs nosacījums 
bija atrašanās darba tiesiskajās 
attiecībās uz vecāku pabalsta 
pieprasīšanas brīdi).

• Pabalsts aizbildnim par 
bērna uzturēšanu līdz sešu gadu 
vecumam būs 95 eiro, par bērna 
uzturēšanu no septiņiem līdz 
18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 
45,53 eiro). VSAA no 2017. gada 
1. janvāra pārrēķinās pabalsta 
apmēru un starpību izmaksās 
līdz 2017. gada 1. jūlijam 
(pārejas periods nepieciešams 
izmaiņu veikšanai VSAA infor
mācijas sistēmās).

Turpinājums 9. lpp.

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada budžetu
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Pamatojoties uz izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā un dabas resursu nodokļa 
likmes par atkritumu apglabāšanu poligonā  palielināšanu 2017. gadā no 12,00 EUR/
tonnu uz 25,00 EUR/tonnu, ar 2017. gada 2. janvāri ir veiktas tarifa izmaiņas atkritumu 
ievešanai poligonā “Daibe”. Ar aktuālo cenrādi iedzīvotāji var iepazīties ZAAO mājaslapas 
sadaļā “Poligons “Daibe”

Ievedamo atkritumu veidi un tarifi (spēkā no 01.01.2017.)

 Atkritumu veids Atkritumu 
kods

Tarifs, 
EUR/t 

bez PVN

1

Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un 
rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi 
savāktie atkritumi (nešķiroti sadzīves atkritumi)
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmums 
par tarifa apstiprināšanu 09.11.2011

*Dabas resursu nodoklis tiek piemērots atbilstoši 
19.06.2015. valdes apstiprinātajai “Kārtībai, kādā 
nosaka piemērojamo Dabas resursu nodokļa apmēru 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe””

200301 53,22

1.1 Liela izmēra atkritumi 200307 53,22

2 Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu 
atkritumi) 200201 10,00

3 Būvniecības (arī ceļu būves) ēku nojaukšanas atkritumi   

3.1
Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, 
betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu 
piejaukumiem

170107 15,00

3.2
Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, 
betona gabali, u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu 
piejaukumiem

170904 39,23

3.3 Azbesta saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis) 170605 45,00
3.4 Azbesta atkritumu iepakošana  18,00
4 Nolietotas automašīnu riepas 160103 70,00

5

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas ar sausnas saturu 
ne mazāku kā 15%**

** Katrai atvesto dūņu partijai/kravai nepieciešams 
iesniegt dūņu kvalitātes apliecību

190805 9,96

6 Ražošanas atkritumi  70,00
Par citu veidu atkritumu pieņemšanas nosacījumiem zvanīt uz tālruni 64132822.
Norēķināties par atkritumu noglabāšanu fiziskas personas var skaidrā naudā 

poligonā uz vietas. Atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts un 
kases čeks.

Juridiskām personām ievest atkritumus poligonā “Daibe” atļauts tikai pēc līguma 
noslēgšanas. Lai juridiskās personas noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma 
rekvizītus un plānoto poligonā ievedamo atkritumu veida nosaukumus uz epastu zaao@
zaao.lv vai poligons@zaao.lv. Norēķināties iespējams pēc pakalpojuma saņemšanas, ar 
pārskaitījumu.

Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides 
dienesta reģionālā vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja!

Informācijai:
Poligona “Daibe” darba laiks katru dienu 8.00–17.00,
tālrunis 64132822, mob.tālrunis 28394140, fakss 64132823

Tarifa izmaiņas atkritumu 
ievešanai poligonā “Daibe”

Projektu konkurss norit atbilstoši 
Vidzemes lauku partnerības „Brasla” 
SVVA stratēģijai 2014.–2020. gadam, un 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. 

Projektu konkursa II kārtā pieejams 
finansējums ir 103 807,07 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. 
aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” rīcībās:

4. Rīcība 
Vides labiekārtošana pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes uzlabošanai  
25 951,77 EUR

5. Rīcība 
Vietējo sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana un kapacitātes 
stiprināšana 77 855,30 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 13. februāra līdz 
13. martam izsludina LEADER projektu konkursa II kārtu

labiekārtošana – divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu 
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu 
summas – divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu;

3) pārējiem projektiem projektu 
īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

*Atbalsta pretendenti: juridiska 
persona (tostarp vietējā pašvaldība, 
biedrība un nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas īstenos MK  noteikumu Nr. 
590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

23. janvārī reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC 
“Daibe”) viesojās Latvijas Lauksaim
niecības universitātes (LLU) rektore 
Irina Pilvere un pārstāvji no Vides un 
būvzinātņu un Meža fakultātēm. Viesi 
iepazinās ar RAAC “Daibe” moderno infra
struktūru un plānotajiem pro jektiem, 
kuros LLU mācīb spēki un studenti aicināti 
iesaistīties.

Tikšanās laikā LLU rektore Irina 
Pilvere un SIA ZAAO (ZAAO) prokūrists 
Ģirts Kuplais parakstīja savstarpēju 
sadar bības līgumu, kas paredz aktīvu 
iesaisti sabiedrības izglī tošanā vides 
jautājumos, zinātniskās un materiālas 
bā zes izmantošanu pētniecībā, kopīgu 
projektu izstrādāšanu un daudz veidīgu 
kompetenču attīstību.

“Priecājamies katru reizi, kad 
uzņēmēji ir novērtējuši mūsu kā 
universitātes kompetenci un aicina 
sadarboties gan izglītības, gan zinātnes 
jomās, un esam pateicīgi ZAAO par 
iniciatīvu līguma slēgšanā. Uzņēmums 
ir veicis lielu darbu, lai veiktu ietekmes 

uz vidi samazināšanu, un rūpējas par 
citu sabiedrības pārstāvju ekoloģiski 
un sociāli atbildīgu rīcību, piedāvājot 
atkritumu šķirošanas kontei nerus, 
videi kaitīgo produktu savākšanu bez 
maksas un veicinot jauniešu izglītošanu 
vides jautājumos. Apliecinājums tam 
ir izstrādes stadijā esošās dabas takas, 
kurās viesojāmies vizītes laikā. LLU 
Meža un Vides un būvzinātņu fakultātes 
zinātnieki ir uzkrājuši zināšanas meža 
apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības 
jomās, līdz ar to jau šobrīd pārrunājām 
akti vitātes, kurās aicināsim piedalīties 
jauniešus un kuras īstenosim tuvāko 
mēnešu laikā,” stāsta LLU rektore Irina 
Pilvere.

Līdz šim LLU jau īstenojusi sadarbību 
ar ZAAO studentu prakšu laikā, kad 
studiju programmas “Vide un ūdens
saim niecība” studējošie devās mācī bu 
ekskursijās uz RAAC “Daibe”.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Legzdiņa

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

LLU un ZAAO noslēdz 
sadarbības līgumu

Turpinājums no 8. lpp.
• Atlīdzība par adoptējamā bērna 

aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro 
(līdz šim 49,80 eiro) Turklāt tiks veiktas 
arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par 
periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja 
aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra 
pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību 
izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim 
(pārejas periods nepie ciešams izmaiņu 
veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. aprīļa:
• Palielinās valsts atbalstu apgād-

nieku zaudējušiem bērniem – apgād-
nieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības 
par apgādnieka zaudējumu minimālos 
apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma 

sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 
eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnī-
bas – 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu 
vecuma sasniegšanas – 111 eiro.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un 
par periodu no 1. aprīļa to izmaksās 
ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī 
(pārejas periods nepieciešams izmaiņu 
veikšanai VSAA infor mā cijas sistēmās). 

No 2017. gada 1. oktobra:
• Pensiju indeksācijā pie mēros 

50% (iepriekšējo 25% vietā) no 
apdrošināšanas iemaksu algas reālā pie
auguma pro centiem. 

Informāciju sagatavoja Egils Zariņš, 
Labklājības ministrijas Komunikācijas 

nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 
egils.zarins@lm.gov.lv

attīstības stratēģiju”” 6.3. apakšpunktā 
minēto sabiedriskā labuma projektu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 
mērķiem, to plānotajām darbībām, atbalsta 
apjomu, projektu vērtēšanas kritērijiem 
un minimālo punktu skaitu pozitīvā 
atzinuma saņemšanai var iepazīties 
biedrības Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla” mājaslapā www. brasla. lv un 
birojā, adrese: Braslas iela2, Straupe, 
Pārgaujas novads, LV4152.

Projektu pieteikumus papīra 
dokumenta formā (2 eksemplāros un tā 
elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā 
datu nesējā) varēs iesniegt: 

1) birojā, Braslas ielā2, Straupē, 
Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga 
Kārkliņa tālr. 26137342, e –pasts: liga@
brasla.lv; 

2) projektu pieteikumus var iesniegt 
arī elektroniski Lauku atbalsta dienesta 

epieteikšanās sistēmā EPS  elektroniska 
dokumenta formā, Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;

3) projekta pieteikums nosūtāms 
Lauku atbalsta dienestam uz epastu: 
lad@lad.gov.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir 
atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un 
www.brasla.lv

*Partnerība “Brasla” Pārgaujas novadā 
darbojas Straupes un Stalbes pagastos; 
projekta pieteikumi konkursa kārtībā 
iesniedzami tikai tiem pretendentiem, 
kuru darbība tiek īstenota šajās teritorijās.

Būtiskas izmaiņas sociālajā jomā

http://zaao.lv/lv/content/atkritumu-ieve%C5%A1ana-poligon%C4%81
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
mailto:egils.zarins@lm.gov.lv
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://www.brasla.lv
mailto:liga@brasla.lv?subject=LEADER projekti 2.k%C4%81rta
mailto:liga@brasla.lv?subject=LEADER projekti 2.k%C4%81rta
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
http://likumi.lv/doc.php?id=68521
http://likumi.lv/doc.php?id=68521
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/
http://www.brasla.lv
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Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Pašvaldības projektu kon-
kurss Pārgaujas novadā nori
sinās jau vairākus gadus, dodot 
iespēju gan novada NVO, gan 
neformālajām grupām realizēt 
daudz un dažādas idejas. Iepriek-
šējos gados projekta īstenošanai 
bija iespējams apgūt 400,00 EUR 
lielu naudas summu, taču kopš 
pagājušā gada konkursā veik-
tas izmaiņas, kas ļauj konkursa 
dalībniekiem apgūt 500,00 EUR 
vienas idejas realizācijai. Kopī-
gais konkursa budžets gan pali-
cis nemainīgs – 4000,00 EUR, 
kas nosaka, ka konkursā starp 
pieteicējiem radīta nedaudz 
lielāka savstarpējā konkurence 
finansējuma piesaistē. 

Projektu konkursam 2016. ga 
dā kopā pieteiktas 15 idejas, no 
kurām 12 pieteiktas konkursa 
aktivitātē “Vides un infrastruk-
tūras labiekārtošana”, 3 – akti-
vitātē “Sabiedriski kultūras vai 
izglītojoši pasākumi”. Kopā at
balstītas (piešķirts finan sējums) 
9 projektu idejas, no kurām rea-
lizētas 8. Projektu īstenošanas 
laiks: 2016. gada 25. aprīlis – 

Ar pašvaldības atbalstu 2016. gadā 
īstenotas 8 idejas 

2016. gada 1. decembris.
Kopš 2015. gada pašvaldība 

ir apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” (SDL) biedrs, 
kas dod iespēju pašvaldības pro-
jektu konkursā īstenotās labā kās 
idejas virzīt tālākai izvērtē ša  
nai reģionālā un nacionālā 
līmenī.

Šajā gadā pašvaldības vērtē-
šanas komisija kā labāko pro-
jektu atzinusi neformālās gru-
pas “Rozulas aktīvisti” īstenoto 
projektu “Par aktīvu atpūtu 
Rozulā”. Projektā iesaistīti arī 
vairāki novada uzņēmēji un 
jaunieši, kas ļāvis projektam 
piesaistīt būtisku līdzfinansē-
jumu (pašvaldības finansējums: 
500,00 EUR, projekta kopējās 
izmaksas 1 262,00 EUR). Pro-
jekts tika iesniegts konkursa 
akti vitātē “Vides un infrastruk-
tūras sakārtošana un labiekār-
tošana”. 

Rozulas ciems ir viens no 
lielākajiem Pārgaujas novada 
ciemiem Stalbes pagastā. Rozu-
las sporta laukumā projekta 
īstenoša nas laikā uzstādīti vin-
grošanas stieņi dažādu muskuļu 
grupu trenēšanai (uzstādītas 
divas iekārtas), daļēji īstenota 
arī ideja par steperi, kuru plā-

nots uzstādīt šajā pavasarī, jo 
iekārtas izgatavošanai nepie-
ciešams garāks izveidošanas 
laiks, nekā sākotnēji plānots. Kā 
norāda projekta īstenotāji, tad 
laikietilpīgs bijis tieši iekārtu 
izgatavošanas un pielāgošanas 
darbs, lai sadarbībā ar Rozulas 
jauniešiem izstrādātu pašu opti-
mālāko iekārtu – gan vajadzīgajā 
izmērā, gan augstumā. Projekta 
darbu īstenošanā un ar finan-
siālu atbalstu būtiski iesaistījies 
novada uzņēmējs Raivis Čačs 

Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centra (LLKC) 
Cēsu konsultāciju birojs 8. 
un 15. februārī organizē divu 
dienu mācības lauksaim
niecības nozarē strādājošiem 
(t. sk. kvalifikācijas celšanai 
veterinārārstiem, pārraugiem). 
Mācības notiek LAP 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Profesionālās izglītības un 
prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. Mācību tēma “Pro fi
laktiskie pasākumi ganāmpulka 
veselības nodrošināšanai”.

GALVENĀS APMĀCĪBU TĒMAS:

Pirmās mācību dienas tēmas
1. Profilaktisko pasākumu 

ganāmpulka veselības nodroši-
nāšanas loma ekonomiskā un 
efektīvā saimniekošanā – Vet
med. veterinārais konsultants 
par atgremotāju slimībām un 
infekcijas slimību profilaksi/
ārstēšanu Baltijas valstīs – 
Sanita Straume.

2. Slaucamo govju biežāko 
veselības problēmu cēloņi, 
pazīmes un konstatācija

• teļu infekciozās caurejas 

Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka 
veselības nodrošināšanai

(SIA “RC Profils”).
Projekta īstenotāji norāda, 

ka, projekts dod iespēju dažā-
dot aktīvo atpūtu Rozulā, kā arī 
ir apgūta un sakopta vēl viena 
sporta laukuma daļa; galvenā 
atziņa projekta īstenošanas 
laikā – jābūt gataviem uz nepa-
redzētiem pavērsieniem un izde-
vumiem projekta īstenošanā! 

SDL Vidzemes žūrija projektu 
“Par aktīvu atpūtu Rozulā” iekļā-
vuši starp trīs labākajiem pro-
jektiem Vidzemē, kas īstenoti 

Vidzemes pašvaldību projektu 
konkursos, kas nosaka, ka pro-
jekta īstenotājiem š. g. martā būs 
jāpiedalās SDL 2016. gada noslē-
guma pasākumā Līvānos, kura 
laikā jāprezentē savs projekts 
izvērtēšanai nacionālā līmenī. 

Pārgaujas novada pašvaldības 
projektu konkursā 2016. gadā 
īstenotas arī citas projektu ide-
jas: hokeja vārtu iegāde Aucie ma 
hokeja laukumam (īstenotājs: 
neformālā grupa “Sporta fani”), 
vilkābeļu dzīvžoga izveidošana 
pie Ruckas ezera (biedrība “Ruc-
kas viļņi”), aprīkojuma iegāde 
pasākumu kvalitātes uzlaboša-
nai ārpus telpām vides mainī-
gajos apstākļos (biedrība “Free 
Wind Archers” (loku šāvēji)), 
labierīcību (WC) izveide un ierī-
košana Raiskuma ezera krastā 
(neformālā grupa “Ezerkalni”), 
volejbola laukuma izveide Stal-
bes vidusskolas struktūrvienī-
bas teritorijā (neformālā grupa 
“Auciems”), informatīvās kartes 
izveide un uzstādīšana pie Gau-
jas (neformālā grupa “Pārgau-
jas ceļotājs”), kā arī izglītojošs 
pasākums dažādām vecuma gru-
pām “Veselā miesā vesels gars” 
(neformālā grupa “Vienmēr aktī-
vas”).

Arī šogad martā plānots 
izsludināt pašvaldības projektu 
konkursu, kura kopējais kon-
kursa budžets 4000,00 EUR 
būs nemainīgs, paredzot vienas 
idejas atbalstīšanai piešķirt līdz 
500,00 EUR.

(rota un korona vīrusi, krip-
tosporidioze, entorotoksiskie 
E.coli u.c.) cēloņi, pazīmes, diag-
noze (vispārīgie principi);

• teļu pneimonijas un 
respi ratorās infekcijas (arī 
pieaugušām govīm: infekciozais 
rinotrahaīts, paragripa3, govju 
respiratorais sincitiālais vīruss, 
pastereloze, mikoplazmoze);

• paratuberkuloze;
• ziemas caureja.
3. Profilaktisko pasākumu un 

problēmu novēršanas plāns
• vakcinācijas plāna sastādī

šanas principi;

• ganāmpulka atveseļoša
nas programmas principi 
(rinotraheīts un govju virusālā 
diareja);

• pret kurām slimībām ir 
iespējams cīnīties ar vakcīnu 
palīdzību, kā tās strādā;

• kā mazināt baktēriju 
rezistences veidošanos.

4. Profilaktiskie pasākumi 
biežāko veselības problēmu 
novēršanai  konsultante piena 
lopkopībā Andra Seredina

• ko mēs varam darīt, lai 
samazinātu teļu saslimšanu ar 
infekciozām caurejām (pirm

piena izēdināšana, pasīvās 
imunitātes noteikšana), teļu 
pneimoniju profilakse;

• kā nenopirkt/neievest 
jaunas infekcijas + biodrošības 
principi.
Otrās mācību dienas tēmas

5. Laba dzīvnieku veselības 
stāvokļa novērtēšana  konsul-
tante piena lopkopībā Silvija 
Dreijere/ Andra Seredina.  

6. Govs signāli problēmu 
diag nostikā  konsultante piena 
lopkopībā Silvija Dreijere /
Andra Seredina.

Turpinājums 11. lpp.

Neformālās grupas “Rozulas aktīvisti” īstenotais projekts “Par aktīvu 
atpūtu Rozulā”

Neformālās grupas “Vienmēr aktīvas” organizētais pasākums “Veselā 
miesā vesels gars!”

Neformālās grupas “Ezerkalni” īstenotais projekts “Labierīcību 
izveide un ierīkošana Raiskuma ezera krastā”
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Inese Lunte, 
direktores vietniece mācību 
darbā

Ar krāšņu koncertuzvedumu 
“Balle ledus pilī” un labi padarīta 
darba sajūtu noslēdzās 1. semes-
tris Stalbes vidusskolā. Skolēni 
ne tikai dziedāja, spēlēja teātri, 
dejoja gan tautiskos, gan mūs-
dienīgos ritmos, bet arī rādīja 
burvju trikus, demonstrēja mūzi-
kas skolās apgūto instruments-
pēli  un pat sastindzināja visu 
zāli “manekenu izaicinājumā”. 
Kuplais to skolēnu skaits, kuri 
veiksmīgi un ar labiem panā-
kumiem mācījušies, priecēja ne 
mazāk par daudzveidīgajiem 
priekšnesumiem. Mēs varam 
lepoties ar saviem skolēniem! 
Par to, kā mums veicies dažādos 
ārpusstundu pasākumos, varat 
izlasīt un apskatīt skolas mājas-
lapā www.stalbe. edu.lv, kā arī 
sekot līdzi Facebook lapā, bet 
šoreiz pakavēsimies pie panāku-
miem  mācību darbā.

Pateicības par teicamām 
sekmēm un apzinīgu attiek-
smi mācību darbā 1. semestrī 
(2.–3. klasē vērtējumi vismaz  
8 balles un teicami apgūti visi 
mācību priekšmeti, 4.–12. klasē 
vērtējumi vismaz 7 balles un 
vidējais vērtējums 7,8 balles) 
saņēma 27 skolēni: A. Ādam-
sone, E.  Dārziņa, B. B. Dūdens, K. 
Kārkliņa, K. Strēlnieks (2. klase), 
E. Dārziņš, D. D.  Grabis, L. Lau-
diņa, R.  Mednis, S. Solovjova 
(4. klase), M. K. Antonova, K. Gas-
persone, R. Gūtmanis, A. E. Pet-
keviča, V. Ruska (5. klasē), 
L. Lapsiņa, E.  Pužule, S. Straz-
diņa, T. M. Zaļaiskalna (6. klase), 
E. Dakša (7. klase), P. Dzene 
(8. klase), M. J. Ausmanis, 
A.  Dzene, R. Laudiņš, J.  Mocāne, 
T. K. Robītis (9. klase), I. Buša 
(12. klase). Deviņi no šiem sko-
lēniem pretendē uz Pārgaujas 
novada pašvaldības piešķirta-
jām stipendijām un veicināšanas 
stipendiju.

Vēl 27 skolēniem teicām pal-
dies par labām sekmēm mācī-

bās (vismaz 6 balles un 2.–3.
klasē labi apgūti visi mācību 
priekšmeti): R. Ekerte, M. Kru-
jelis, R. Ozoliņš, R. Rudaks, 
M. Tauriņš (2. klase), A. Brauna, 
K. S. Brūdere, L. Podziņa, A. Prie-
dīte, S. M. Rainskis, L. Rozīte 
(3. klase), K. Briedis, R. Reiziņš, 
M. R. Tauriņš, T. Zaļais (4. klase), 
D. Mocāns, K. Ozola, M. Rut-
kovskis, R. Šūmanis, M. Vimba, N. 
Zaķe (5. klase), H. Mednis, A. R. 
Robītis (6. klase), K. V. Ruble 
(7. klase), E. Gūtmane, E. Šūma-
nis (8. klase), K. Kalniņa 
(9. klase). Vēl 11 skolēniem līdz 
šim slieksnim pietrūka viena 
augstāka vērtējuma. Prieks, ka 
daudziem skolēniem ir izde-
vies savus mācību sasniegumus 
būtiski uzlabot, salīdzinot ar 
iepriekšējo mācību gadu, vis-
lielākais kāpums (0,7–0,8 bal-
les) – D. Kļaviņam, K. Briedim, 
J. Mocānei, K. Kalniņai. Ievēro-
jami savu sniegumu uzlabojušas 
arī 12. klases skolnieces I. Buša 
un D. Kļaviņa.

Īstais starpnovadu un valsts 
līmeņa olimpiāžu laiks sāksies 
tikai 2. semestrī, taču pirmie 
panākumi jau ir: starpnovadu 
bioloģijas olimpiādē, kas nori-
sinājās novembrī, 9. klases sko-
lēns R. Laudiņš ieguva 3. vietu 
(sk. I. Rēķe). Savukārt skolas 
4.–6. klases komanda starpno-
vadu sacensībās Tautas bumbā 
D grupā palika nepārspēta un 
ieguva 1. vietu. 

Iespēja parādīt savas spē-
jas un prasmes skolēniem tiek 
dota arī skolas olimpiādēs. Sko-
las matemātikas olimpiādes 
uzvarētāji: 1. v. M. K. Antonova, 
2. v. D. Mocāns, 3.v. R. Gūt-
manis (5. klase, sk. I. Paegle); 
1.v. A. R. Robītis, 2.v. L. Lap-
siņa, 3.v. S. Strazdiņa (6. klase, 
sk. I. Paegle); 1.v. O. Lasma-
nis, 2.v. R. Irklis, 3.v. E. Dakša 
(7. klase, sk. M. Buša); 1.v. E. Gūt-
mane; 2.v. P. Dzene; 3.v. D. Bušs 
(8. klase, sk. M.Buša); 1.v. R. Lau-
diņš; 2.v. A. Dzene; 3.v. G. Bite-
niece, pateicība S.Frīdenšteinam 
(9. klase, sk. M. Buša).

Skolas latviešu valodas olim-
piādes uzvarētāji: 1.v. N. Zaķe, 
2.v. R. Gūtmanis, 3.v. V. Ruska 
(5. klase), 1.v. S. Strazdiņa, 2.v. 
T. M. Zaļaiskalna, 3.v. H. Mednis 
(6. klase, sk. I. Kozlovska).

Skolas vēstures olimpiādes 
uzvarētāji: 1.v. J. Mocāne, 2.v. 
M. J. Ausmanis, 3.v. T. K. Robī-
tis, pateicība M. A. Mikševičam 
(9. klase, sk. E. Pumpuriņa).

Lai veicinātu talantīgo sko-
lēnu izaugsmi un novērtētu tos 
skolēnus, kas apzinīgi un mēr-
ķtiecīgi strādā kādā konkrētā 
mācību priekšmetā, divas reizes 
gadā nosakām labākos skolēnus 
atsevišķos mācību priekšmetos. 
Interesanti, ka šie skolēni katrā 
pusgadā nav vieni un tie paši un 

starp viņiem ir arī tie, kas nesa-
ņēma pateicības par labām un 
teicamām sekmēm. Šoreiz tie ir: 

vizuālajā mākslā:  K. Ozola, 
T. M. Zaļaiskalna, M. Dakša, 
P. Dzene, A. Dzene, K. Briedis; 

mājturībā un tehnoloģijās: 
M. K. Antonova, N. Zaķe, R. Gūt-
manis,  Evita Gūtmane, E. Mie-
riņa, S. Strazdiņa, T. Zaļaiskalna, 
E. Dakša, P. Dzene, A. Dzene, 
R. Laudiņš;

matemātikā:  M. S. Rains-
kis, R. Mednis, E. Dārziņš,  
M.K. Antonova, U. Baumanis, 
M. Dakša, P. Dzene, R .Laudiņš, 
I. Buša; datorikā un informā-
tikā: S. Solovjova, R. Gūtmanis, 
A. R. Robītis, E. Dakša; 

fizikā: P. Dzene, M. J. Ausma-
nis, R. Laudiņš; 

ķīmijā: P.Dzene, R.Laudiņš, 
I. Buša; 

veselības mācībā: I. Buša; 
sociālajās zinībās:  S. M. Pēr-

kone, L. Laudiņa, V. Ruska, 
T. M. Zaļaiskalna, E. Dakša, 
P. Dzene,  A. Dzene; 

dabaszinībās: V. Ruska, 
T. M. Zaļais kalna; 

ģeogrāfijā: D. Kļaviņš, Evija 
Gūtmane, A. Dzene; 

bioloģijā: E. Dakša,  P. Dzene, 
R. Laudiņš; 

Latvijas vēsturē un pasaules 
vēsturē: S. Strazdiņa; 

Latvijas vēsturē: E. Dakša; 
pasaules vēsturē: P. Dzene; 
kulturoloģijā: I. Buša; 
latviešu valodā: E. Dār-

ziņa, L. Laudiņa, S. Solovjova,  
T. M. Zaļais kalna,  S. Zariņa, 
R. Lau diņš, T. K. Robītis; 

literatūrā: E. Dakša, P. Dzene, 
A. Dzene; 

angļu valodā: A. Ādam-
sone, A. Brauna, J. Antonovs,  
M. K. Antonova, T. M. Zaļais-
kalna, Emīls Dakša, M. J. Ausma-
nis, T. K. Robītis; 

sportā: M. Rutkovskis, R. Gūt-
manis, S. Strazdiņa, E. Dakša, 
Evija Gūtmane, G. Bērziņš.

Lepoties mēs varam arī par 
izaugsmi skolā kopumā – vidē-
jais vērtējums 7 balles, 55% 
skolēnu ieguvuši tikai optimālus 
un augstus (6–10 balles) vērtē-
jumus. Tas ir mūsu visu nopelns, 
tāpēc liels paldies katram skolo-
tājam, kas ikdienas darbā daudz 
laika un pūļu velta tam, lai spētu 
pielāgot mācību procesu ikviena 
skolēna spējām un vajadzībām. 
Paldies vecākiem, kas atbalsta 
un uzmundrina savus skolēnus 
gan veiksmēs, gan neveiksmēs, 
jo, protams, ir arī tādas. Bet 
panākumu atslēga ir veiksmīga 
sadarbība, tādēļ novēlu mums 
visiem ticību saviem (un citu) 
spēkiem un izaugsmes iespē-
jām, prasmi atbalstīt, uzmundri-
nāt citam citu un kopīgi meklēt 
atbilstošākos risinājumus. Veik-
smīgu un panākumiem bagātu 
2. semestri un 2017. gadu!

 

Puse darba padarīta 
jeb 1. semestris Stalbes 
vidusskolā

Dabas katastrofās un katas-
trofālos notikumos cietušā lauk-
saimniecības ražošanas poten-
ciāla atjaunošana un piemērotu 
profilaktisko pasākumu ievie-
šana

Trešās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana apakšpasā-
kumā “Atbalsts profilaktiskajiem 
pasākumiem, lai mazinātu epi-
zootiju un epifitotiju iespējamās 
sekas” notiks no 2017. gada 
27. februāra līdz 2017. gada 
27. martam.

Uz atbalstu 4. kārtā var pre-
tendēt tikai tirgum paredzētās 
primārās lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotāji cūkkopības 
nozarē, jo Pārtikas un veteri-
nārais dienests ir oficiāli atzi-
nis dzīvnieku sevišķi bīstamās 
infekcijas slimības – Āfrikas 
cūku mēri Latvijas teritorijā.

Atbalsta veids: atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimnie-
ciskās ražošanas profilaktisko 
pasākumu ieviešanai un lauk-
saimnieciskās ražošanas poten-
ciāla atjaunošanai.

Apakšpasākums “Atbalsts 
pro  filaktiskajiem pasāku-
miem, lai mazinātu epizootiju 
iespē jamās sekas”

Atbalsta mērķis ir sniegt 
atbalstu dzīvnieku sevišķi bīs-
tamo infekcijas slimību izpla-
tības (epizootijas) riska mazi-
nāšanai, paredzot preventīvo 
pasākumu ieviešanu teritorijās, 
kurās slimība jau ir konstatēta, 
kā arī profilaktisko pasākumu 
ieviešanu ārpus epizootijas teri-
torijā esošām saimniecībām, 
lai mazinātu slimības straujas 
izplatības risku citās teritorijās.

Pretendents
Fiziska persona, juridiska 

persona vai lauksaimnieku 
grupa (vismaz divu saimnie-
cību apvienība, ja tās atrodas ne 
vairāk kā 10 kilometru rādiusā 

viena no otras un īsteno biodro-
šības pasākumu ieviešanas 
plānu), kura:

1) nodarbojas ar primārās 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu tirgum un vismaz gadu 
realizē produkciju tirgū (pro-
jekta iesnieguma iesniegšanas 
brīdī);

2) ir sagatavojusi biodrošī-
bas pasākumu ieviešanas plānu, 
lai nodrošinātu normatīvajos 
aktos par biodrošības pasākumu 
kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietās noteikto prasību izpildi 
un saskaņojusi to ar Pārtikas un 
veterināro dienestu.

Attiecināmās izmaksas
Žogu un dezinfekcijas barjeru 

iegādes izmaksas, žogu un dezin-
fekcijas barjeru uzstādīšanas 
vai ierīkošanas izmaksas, kā arī 
dezinfekcijas paklāju, pulveriza-
toru, dezinfekcijas aprīkojuma, 
aizsargapģērba (izņemot vien-
reizlietojamo apģērbu), dzīv
 nieku līķu uzglabāšanai un sani
tārās caurlaides ierīkošanai pa 
redzēto slēgto konteineru iegā
des izmaksas.

Attiecināmajās izmaksās ne 
iekļauj ar būvniecības darbiem 
saistītās izmaksas, izņemot žogu 
un dezinfekcijas barjeru uzstādī-
šanas vai ierīkošanas izmaksas. 
Attiecināmās izmaksas nosaka 
atbilstoši tirgus cenai, nepār-
sniedzot 10 procentus no vidē-
jās tirgus cenas.

Projektu īstenošanas ter-
miņš ir viens gads no lēmuma 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanas spēkā stāšanās dienas

Kopējais pieejamais finan-
sējums 500 000.00 EUR

Kārta atvērta 27.02.2017–
27.03.2017

Atbalstāmās nozares: 
Atbalsts lopkopībai

Atbalsta pretendenti:
• Juridiska persona
• Privātpersona
• Zemnieku saimniecība
• Individuālais komersants

Informācijas avots, kā arī 
vairāk informācijas par atbalsta 

saņemšanu un pieteikšanos: 
Lauku atbalsta dienests 

(www.lad.gov.lv)

Atbalsts ĀCM 
profilaksei

Turpinājums no 10. lpp.

7. Labturības apstākļu 
no vērtēšana ganāmpulkā  kon
sultante piena lopkopībā Andra 
Seredina / Silvija Dreijere.

Apmācību struktūra
Paredzētas divu dienu mā cības 
ar teorētiskām un prak tiskām 
nodarbībām, pēc kuru 100% 
apmeklējuma, mācību noslē-
gumā izsniegs aplieci nājumu.  

Mācību norises laiks: 
08. līdz 15.02.2017. 
Sākums plkst. 10.00.
Mācību norises vieta: 
Cēsu KB, Dārza iela 12., 
Priekuļi, Priekuļu novads.
Mācību maksa: ES atbalsta 

intensitāte ir 50% vai 90% (Ja 
saimniecībai pēdējā noslēgtā 
gada deklarācijā neto apgrozī-
jums (ieņēmumi no lauksaim-
niecības) ir līdz 15 000 EUR – 
atbalsts 90%, ja pārsniedz 
15 000 EUR – 50%.)

25.00 līdz 101.00 EUR (t. sk. 
PVN)  mācību maksā iekļauta 
apmācība, izdales materiāli, 
apliecība.

Lūdzam obligāti pieteikties 
līdz 3. februārim (ieskaitot), 
zvanot/rakstot un nosaucot 
vārdu, uzvārdu, telefona numuru 
un epasta adresi, uz kuru tiks 
nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Plašāka informācija un 
pieteikšanās: 
Andra Seredina, tālr. 26171795, 
epasts: andra.seredina@llkc.lv

Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka 
veselības nodrošināšanai
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašval 
dības izdotajā galda kalen
dārā “Pārgaujas novada meis
tardarbi 2016” decembra 
mēnesis ir veltīts Martinsonu 
dzimtas vīriem – Jānim un 
Jānim junioram. “Tauriņos” 
jau esmu bijusi iepriekš – 
pirms gada, kad janvārī inter
vēju možo grāmatu vāku 
meistari Irēni Martinsoni. 

Elīna Astahovska (E.A.): 
Manuprāt, jūs esat tas 
īpašais gadījums, kad amats 
ir pārmantots no paaudzes 
paaudzē. Vai esat pētījuši, cik 
dziļi dzimtas vēsturē ir bijusi 
metālapstrāde? Kalendārā ir 
minēts, ka metālapstrādi esat 
iemācījies no sava krusttēva?

Jānis Martinsons (J.M.): Es 
neteiktu, ka es no krusttēva to 
iemācījos, bet viņš to darīja, jā. 
Krusttēvs bija mātes brālis. Zinu, 
ka arī viņa vecāki bija no darbo-
jušies ar kalšanu. Trak  toriem, 
kuļmašīnām un dampjiem daudz 
kas tika gata vots. Es jau no zēna 
vecuma vēroju, ko viņš dara.

E.A.: Un kā Jānis juniors 
šo amatu pārņēma? Lai gan 
vispirms man būtu jājautā, 
kā jūs abus uzrunāt. Vai 
identiskais vārds un uzvārds 
nerada pārpratumus? Jūs 
(skatoties uz Jāni junioru) 

visu laiku uzrunā par junioru?
Jānis Martinsons juniors 

(J.M.jun.): Jā, bet tas nav sarež
ģīti.

J.M.: Es nevaru iedomāties, 
kas tur grūts varētu būt.

J.M.jun.: Ir vēl viens Jānis. Arī 
tēta mazdēls ir Jānis. Tagad viņš 
ir juniors. Es esmu kaut kur pa 
vidu (smejas).

E.A.: Atgriežoties pie sākot
nējā jautājuma, tas, ka tētis 
nodarbojās ar metālapstrādi 
un arī Jūs to apguvāt, bija 
piespiedu kārtā vai paša 
interese?

J.M.jun.: Tēta darbošanos 
ikdienā es nemaz neredzēju, 
jo viņš strādāja Rīgā. Tagad ir 
citādāk. Atbrauc mani bērni, un 
viņi redz, kas te notiek, manā 
bērnībā tā nebija. Interese 
tiešām bija, bet neteiktu, ka biju 

Uzņēmīgie metāla apstrādes meistari 
Martinsoni

pārliecināts, ka tiešām pats ar to 
nodarbošos. Tomēr kaut kā tas 
“aizgāja”. 

E.A.: Vai Jūsu dēls arī izrāda 
interesi par šo nodarbošanos? 

J.M.jun.: Viņš arī pa laikam te 
pastrādā. Šobrīd viņš studē.

E.A.: Tad varētu būt tā, ka 
dzimtas amats ies tālāk?

J.M.jun.: Dēls saprot, kas 
ar materiālu ir jādara un labi 
ar to tiek galā, bet, vai viņš to 
izvēlēsies par savu profesiju, to 
rādīs laiks.

E.A.: Vai jūtat, ka jūsu vārds 
ir kļuvis par zīmolu?

J.M.jun.: Varbūt brīžiem 
nedaudz tā varētu šķist, 
protams, kā metālkalējus mūs 
atpazīst, bet ne līdz galam to 
varētu nosaukt par zīmolu.

J.M.: Es nedomāju, ka tas ir 
zīmols, bet viens otru jau pazīst. 
Mūsu nav tik daudz, kas palikuši 
strādāt šajā jomā, tādēļ tā ir. Ir 
kalēji, kas no rīta līdz vakaram 
kaļ vienu un to pašu priekšmetu, 
un ir lepni, ka viņu darbi “iziet” 
pasaulē. Man ir pilnīgi pretēji. 
Protams, jau daudz gadu ir 
pagājis, kopš mēs ar Irēni arī 
kopā esam strādājuši pie ādas 
un citiem darbiem. Patiesībā 
nav tāda kontinenta, kur mūsu 
darbu nebūtu, bet mēs nekad 
neesam izjutuši spiedienu, ka uz 
to būtu jātiecas. Es vairāk esmu 
gandarīts, ja mani darbi paliek 
uz vietas, Latvijā.

E.A.: Saprotu, ka jūs, lai arī 
mūsdienās ir pieejamas arī 
rūpnieciski gatavotas saga

taves, daudz ko veidojat paši. 
Jūsuprāt, vai metālapstrādē 
roku darbs ir mainījies vai 
pali cis līdzīgs, salīdzinot ar 
to, kāds tas bija pirms simts 
gadiem?  

J.M: Patiesībā ļoti daudz 
amata noslēpumu aizgāja postā 
1. un 2. Pasaules kara laikā, ko 
mēs vairs nekad neuzzināsim. 
Bija posms, kad tikai vācieši 
varēja būt kalēji, latvieši tādus 
darbus nedrīkstēja darīt. Vācieši 
aizbrauca projām, neatstājot 
zināšanas. Pilnīgi skaidrs ir tas, 
ka to, ko kādreiz varēja izdarīt, 
šodien vairs neviens nevar. Var 
brīnīties, kā senatnē kalējs tika 
galā ar tiem instrumentiem, 
kas viņam tad bija pieejami. 
Šodien ir daudz modernākas 
tehnoloģijas, bet to vairs nevar 
atkārtot. Šodien notiek kaut kas 
cits. 

J.M.jun.: Rezultāts vizuāli 
varbūt ir tāds pats vai stipri 
līdzīgs, bet daudz ko noteikti 
dara citādāk.

J.M.: Viņiem pat nebija 
nojau ta, ka kādreiz kompjūters 
darīs to, ko viņi darīja paši. 
Varbūt kaut kas bija nedaudz 
primitīvāk, šobrīd pie dažām 
detaļām piestrādā vairāk. Arī 
fabrikās daudz ko var izgatavot, 
lai gan mēs to gatavojam paši, 
izmantojot tikai roku darbu. 

E.A. Vai Jānis juniors ir 
ieviesis kādu mūsdienīgāku 
“piesitienu” šim arodam? Vai 
esat ko tādu novērojis?

J.M.jun.: Ideju apstrāde notiek 
digitāli. Protams, ir iekārtas un 
lietas, kas atvieglo darbu un 
padara to ātrāku, bet būtībā, kā 
mēs to darām, liela daļa ir roku 
darbs.

J.M.: Piemēram, tās detaļas, 
kas ir stūrī, ir grieztas ar lāzeri. 
Visas ir vienādas.

J.M.jun.: Tas, kas kādreiz būtu 
jāzāģē un jākaļ, jāvīlē, jāslīpē, 
tagad tiek iegūts ērtāk.

E.A.: Kur iegūstat metālu?
J.M.jun.: Ļoti dažādi. Tas 

atkarīgs no pasūtījuma. Ir darbi, 
kuros izmantojam sagataves –
metāla profilus no rūpnīcas, ir 
tādi, kam meklējam materiālu, 
kuru varētu otrreiz izmantot, kā 
arī iegādājamies neapstrādātu 
metālu. Īpaši izstāžu un mākslas 
darbiem vajadzīgs specifiskāks 

materiāls, piemēram, sarūsējis. 
Tādu noliktavā neatrast! 

J.M.: Piemēram, 2015. gadā 
Rīgas pilī mums bija jātaisa 
gaismas ķermeņi, kādi tur bijuši 
jau iepriekš, bet tāda materiāla, 
no kādiem tie bija taisīti, vairs 
nav. Meklējām, un beigās mēs tos 
atradām Vācijā, dabūjām dažas 
kantainas caurules, lai varētu 
veikt pasūtījumu. Vispirms ir 
jāzina, kas mums jātaisa, un pēc 
tam mēs domājam, kā to uztai
sīt, tad – no kā un kur mēs šo 
materiālu dabūsim. Darbi mums 
praktiski neatkārtojas, katrs ir 
citādāks. 

E.A.: Kā jūs dalāt darba 
pienākumus? Strādājat kopā 
vai ir darbu dalīšana, bet 
varbūt katrs pats īstenojat 
savu pasūtījumu?

J.M.jun.: Vienotas formulas 
nav. Pasūtījums bieži vien to 
pasaka priekšā. 

J.M.: Bieži vien mēs taisām 
vienu un to pašu darbu, bet katrs 
darām savu. Tagad Jānis dara 
smagākos darbus, es – vieglākos. 

J.M.jun.: Tēvs vairāk dara 
tos darbus, kas ir ilgstošāki, 
vienveidīgāki procesi, kur man 
varbūt reizēm trūkst pacietības. 

E.A.: Izklausās, ka darbo
jaties harmoniski un bez 
strīdiem?

J.M.: Ar Jāni man nav jāstrīdas, 
saprotamies labi.

J.M.jun.: Tā ir lieka greznība. 
Nevaram atļauties tērēt tam 
laiku, ir jāstrādā (smejas).

E.A.: Lūdzu, nosauciet dar
bus, kas īpaši palikuši atmiņā!

J.M.: Ir tādi darbi, kas pašam 
vairāk ir interesējuši, varbūt 
grūtāk uztaisāmi, bet tas nav 
tik nozīmīgs citam. Tie darbi, 
kas mums ir jāveic pēdējā laikā, 
ir diezgan sarežģīti un prasa 
dziļas zināšanas un pras mes. 
2015. gads bija ļoti darbīgs. Run-
dāles pilij, Rīgas pilij, Cēsu cen-
trālajai biblio tēkai un Veselavas 
muižai taisījām unikālus darbus. 
Pie mēram, Rundāles pilij mēs 
taisījām, drīzāk restaurējām, 
zeltītu bronzas pulksteni, kas 
ir gatavots pirms 200 gadiem. 
Līdz šim tas stāvēja, jo nebija 
neviena, kas varētu to atjaunot. 
Mēs to izdarījām!

Turpinājums 13. lpp.

Jānis Martinsons. Foto: privātais arhīvs Jānis Martinsons juniors. Foto: Elīna Astahovska

Martinsonu veidotais Cēsu centrālās bibliotēkas balkons. 
Foto: privātais arhīvs

Veselavas muižas lustra. Foto: privātais arhīvs Lido atpūtas centra lustra.  Foto: privātais arhīvs
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Turpinājums no 12. lpp.

J.M.jun.: Restaurējamie darbi 
ir grūtāki, bet, ja jāstāsta par 
spilgtākajiem darbiem, tad gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē man 
patīk tie darbi, kas saistīti ar 
gaismu un spilgtumu. Tās ir gan 
Cēsu vecpilsētas apgaismojuma 
laternas un Limbažu laternas, 
gan Auciemmuižas apgais mo
juma lustras. Diezgan daudz 
lustru ir veidotas tuvākās 
apkārtnes muižās un pilīs. Es 
varētu piekrist tētim, arī man 
patīk redzēt mūsu darbus tepat 
tuvumā.

J.M.: Tas tā ir kopš esam 
Pārgaujas novadā, pirms tam 
daudz darbu taisījām Rīgai. 
Laika gaitā mēs ļoti daudz esam 
uztaisījuši Vecrīgas ap gais
mojuma lukturu. Gaismas 
ķer meņus esam taisījuši arī 
zviedriem, dāņiem. Ļoti daudz.

E.A.: Vai esat aizdomāju-
šies, kādēļ tik daudz pasūta 
gais mas ķermeņus? Nopirkt 
indus triāli ražotu būtu lētāk, 
tur klāt tas būtu mūsdienī-
gāks.

J.M.: Ja mēs konkrēti runājam 
par zviedriem, tad viņiem šis 
amats ir zudis, jo viņi vietējo 
roku darbu nevar apmaksāt. To, 
ko fabrikā var uztaisīt, tas ir, bet, 
ja vajadzīgs kaut kas individuāls 
interjeram vai eksterjeram,  nav 
kas viņiem to uztaisa, tādēļ šis 
darbs tiek uzticēts mums. Cēsīs 
kādi 400 lukturi ir uztaisīti, 
faktiski tas ir vienīgais darbs, 
kuru mēs zinām, kāds tas būs un 
kā tas atkārtojas. Par citiem mēs 
neko nezinām.

E.A.: Izklausās, ka ar savu 
darbu esat iemantojuši to, ka 
nozīmīgās vēsturiskās vietās 
un ēkās vēlas, lai tieši jūs gata-
votu īpašus meistardarbus, 
arī jūsu vārds jau ir vērtība. 
Vai izdodas arī kādu privātu 
pasūtījumu īstenot starp šiem 
lielajiem pasūtījumiem? 

J.M.: Var!
J.M.jun.: Es teiktu, ka ir gan

drīz uz pusēm. Pēdējos gados 
varbūt vairāk ir sakritis, ka ir 
valsts un pašvaldību pasūtījumi, 
bet privātie arī ir. Līdz šim esam 
spējuši veiksmīgi to sabalansēt. 

E.A.: Un kādi ir privātie 
pasūtījumi?

J.M.: Grūti pateikt. Piemēram, 
Ķirsona kungs, kas ir privātais 
pasūtītājs, kad uzzināja par 
mums, citus atmeta. Tad, kad 
viņam bija jātaisa Lido atpūtas 
centra dzirnavas, bija ļoti 
sa springts laiks. Dienu un nakti 
strā dājām, lai pabeigtu visu, kas 
tur bija darāms. Protams, tur bez 
mums vēl ir daudzi strādājuši – 
gan pirms mums, gan pēc mums, 
bet dzirnavu lustra ir mūsu. Tā 
sver 500 kg. Speciāli taisījām to 
tādu, lai var pārzāģētu vest un 
kopā skrūvēt uz vietas. Ir bijis 
interesanti.

E.A.: Un savai mājai ir izde
vies ko uztaisīt? Vai tomēr 
esat kurpnieki bez kurpēm?

J.M.: Mēs šo to savai mājai 
taisām.

J.M.jun.: Protams, gaismas 
ķer menis mums ir parastais pro-

žektors (smejas). Tikai drusku 
esmu uzlocījis tam “kājas”, lai 
būtu nedaudz intere santāks. 

E.A.: Kas jums visvairāk 
pa tīk metālapstrādes pro-
cesā?

J.M.jun.: Man patīk, īpaši 
ziemā, ja kaut kas ir jākaļ. Bet 
visbiežāk kārtīgi sanāk kalt 
vasarā, kad ir viskarstākais 
(smejas). Man patīk strādāt 
ar nokarsētu dzelzi, bet tas 
neaizņem lielu daļu no darba. 
Mūs sauc par metālkalējiem, 
bet bieži vien tīras kalšanas 
nemaz nav tik daudz, vairāk 
ir citu pozīciju. Kalšana man 
patīk. Laukos strādāt man patīk 
jebkurā gadalaikā, vienmēr var 
sajust saikni ar āru, ar dabu. 
Man patīk arī darbi, kuri ir 
jāizdara ātri –, gan ideja, gan 
realizācija, kuri varbūt nav tik 
sarežģīti, bet ideja nostrādā, un 
rezultāts ir labs, kas patīk pašam 
un citiem. Reizēm gadās, ka 
domāšana aizņem vairāk laika, 
nekā īstenošana. Man patīk tie 
brīži, kad viss ātri un organiski 
izveidojas. 

J.M.: Būtu jau labi, ja tas, kas 
ir pie uguns jātaisa, būtu jātaisa 
ziemā, bet tā nesanāk. Es nevaru 
izcelt kādu darbu. Es pie sevis 
nekad neesmu domājis, vai 
man to patīk vai nepatīk darīt, 
ja jādara, tad jādara. Nav tādu 
specifisku darbu. Cits ir vieglāks, 
cits – grūtāks. Vislabāk patīk, ja 
darbs ir izdarīts. 

E.A.: Jūsuprāt, metālap-
strāde ir nākotnes profesija, 
ja citur Eiropā tā izzūd?

J.M.jun.: Es domāju, ka būs 
interese. Varbūt tā nebūs tāda 
metālapstrāde, kas daudz orien
tējas uz mākslinieciskumu un 
amatniecību, vairāk varbūt 
rūpnieciskā metāla apstrāde, bet 
es domāju, ka tas saglabāsies, jo 
ir, kam tas interesē un interesēs. 
Mainās tas, kā mēs darām 
darbus.

J.M.: Manā jaunībā bija jē
dziens “vecmeistars”, kas nozī
mēja, ka viņš to lietu māk, kas 
taisīja unikālus darbus. Tagad es 
it kā esmu tajā vecumā, lai mani 
tā dēvētu, bet es nezinu, vai mani 
kāds uzskata par tādu pratēju, 
par kādu es uz skatīju “vecmeis-
taru”. Tas, kā “vec meistari” strā-
dāja, tagad ir pa visam kas cits. 
Ja tā rēķina, tad es ne zinu, kas 
būs nākotnē. Var aiziet uz leju. 
Tādu skolotāju, kādi bija kādreiz, 
manuprāt, vairs nav. Ļoti daudz 
zinību ir zudis.

E.A.: Vai jūs paši pierakstāt 
amata nianses, lai tās sa 
glabātu nākotnei?

J.M.jun.: Mēs rakstām. Pat tās 
pozīcijas, kas atkārtojas, mums 
pašiem aizmirstas! Ja kādam būs 
interese, to visu varēs izlasīt.

J.M.: Mēs pat paši priekš 
sevis rakstām. To darām par 
darbiem, ko jūtam, ka tie varētu 
atkārtoties. 

E.A.: Vai ir kāds darbs, 
ko īpaši gribētu izgatavot 
2017. gadā?

J.M.: Tas man nekad prātā 
nav ienācis, ko es tieši gribētu 
izgatavot. Darbi paši “atnāk”. 
Patiesībā mēs visus darbus 

varam iedalīt izdevīgos un 
neizdevīgos – laika, resursu un 
darba. Gribētos, lai tad vairāk ir 
izdevīgo darbu.

J.M.jun.: Tas varbūt nav tāds 
liels un globāls, bet ir viens 
vides objekts, kurš man šķiet, ka 
varētu būt labs, bet pasūtījums 
uz kādu laiku ir atlikts. Zinu, 
ka 2017. gadā kaut kas ļoti 
līdzīgs būs jāveido, tikai dažus 
kilometrus tālāk. Šo darbu gaidu 
ar lielu interesi. 

E.A. Ko novēlat novada 
iedzīvotājiem 2017. gadā?

Uzņēmīgie metāla apstrādes meistari Martinsoni

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Raiskuma senioru interešu 
kopa, kā paši sevi dēvē, jo oficiāli 
nekādā veidā nav reģistrējušies,  
ne retāk kā reizi mēnesī satiekas 
jau sešus gadus. Zvaigznes 
dienā apritēja kārtējā jubileja, 
tādēļ pie manis vērsās viena 
no interešu kopas dalībniecēm 
Vēsma Zariņa, lai dalītos 
piedzīvotajā. Šajā kopā vairāk 
pulcējas dāmas, bet arī kungi 
ir laipni aicināti, turklāt nav 
svarīga pagasta piederība, kopa 
ir atvērta jauniem dalībniekiem. 
Galvenais, lai ir vēlme kopīgi 
uzzināt ko jaunu un priecāties 
par to.

Pirmos gadus virsvadību 
uzņēmās Ausma Tērauda, bet 
pēdējo pusgadu stafeti pārņē-
musi Raiskuma pagasta bibliote-
kāre Gita Vilciņa. Kā atzīmē viena 
no aktīvākajām interešu kopas 
dalībniecēm Vēsma Zariņa: 

“Sešos gados ir notikuši daudz 
skaistu pasākumu. Ja nemaldos, 
pirmā ekskursija mums bija uz 
strausu un dambriežu audzētavu 
“Jaunklētnieki” Straupes pusē, 
lai dzīvē redzētu arī fazānus. 
Esam bijušas mākslas muzejā 
“Rīgas Birža”, ciemos pie Druvja 
Gredzena, noklausījušās neskai-
tāmi daudz ceļojumu stāstu. 

Biežs viesis ir arī kempinga 
“Apaļkalns” saimnieks Juris Lei-
manis, kurš mūs iepriecina ar 
aizraujošiem stāstiem no paša 
piedzīvotā dažādos ceļojumos. 
Ja pašas nevaram tur aizbraukt, 
tad caur dzirdēto mēs izbaudām 
apstāstītās vietas burvību.”

Spilgtā atmiņā Zariņas kun-
dzei ir palikusi pēdējā tikšanās 
reize gada nogalē, kad 21. de
cembrī tika atzīmēti Ziemas-
svētki. “Pirmajā daļā mēs gājām 
ekskursijā uz Raiskuma labumu 
darītavu pie Danila Čudorāna, 
lai pašas savām acīm redzētu, 
kā raudzējas alus, cepas maizīte 
un kūpinās gaļa. Mani pārstei-
dza tas, ko cilvēks spēj padarīt, 
ja to grib! Redzētais ekskursijā 
bija kaut kas vienreizējs, ik uz 
soļa varēja pārliecināties par to, 
kāds darbs ir ieguldīts. Čudo-
rānu dzimta ir neatlaidīga un 
darbīga, tādēļ kopas vārdā novē-
lam izdošanos it visā, ko darāt! 
Paldies, ka uzņēmāt mūs! Pēc 
lieliskās ciemošanās atgriezā-
mies Raiskuma pagasta pārval-
des zālītē, lai turpinātu Ziemas-
svētku noskaņu gaisotnē baudīt 
kopā būšanu. Megijas Ozolas 
akordeona spēle, īpaši dziesmas 
“Klusa nakts, svēta nakts” izpil-
dījums, mani ļoti aizkustināja. 
Pacilājošā gaisotnē turpinājām 
kafijošanu, pārrunājot arī to, 
kā savā bērnībā atzīmējām Zie-
massvētkus, kad pastāvošās 

Interešu kopa Raiskumā

J.M.jun.: Sākotnējai iedves-
mai, kas man pašam ir šad un tad 
noderējusi, ir darīt. Ar darīšanas 
metodi viss ir iespējams! Rezul-
tāts agrāk vai vēlāk atnāks.

J.M.: Jā, saprast, ka darbs 
ir jādara, un ne vienmēr tas ir 
paveicams ātri.

Sarunāties ar Martinsonu 
dzimtas vīriem ir ļoti patīkami. 
Viņu korektums, nosvērtība un 
mierīgums izstarojas telpā. Viņi 
iedvesmo darīt, bet darīt prātīgi, 
ar apdomu.

2016. gadā mums nedaudz 
vairāk ir izdevies iepazīt 12 no 
vada uzņēmējus – gan amatnie-
kus, gan radošos meis tarus. Pār-
gaujas novads var lepo ties ar tik 
daudzpusīgiem, darbīgiem un 
aizraujošiem cilvē kiem. Paldies 
ikvienam par atsaucību interviju 
tapšanā! 

2017. gadā vairāk iepazīsim 
novada tūrisma uzņēmējus –
naktsmītņu saimniekus, tādā 
veidā atgādinot, cik skaistā, 
mierīgā un īpašā vietā mēs 
dzīvojam!

varas dēļ to nevarēja tik atklāti 
darīt. Pēc tam, novēlot viena 
otrai “Priecīgus Ziemassvētkus!”, 
ārkārtīgi emocionāli pozitīvi 
uzlādētas devāmies mājās.”

Savukārt sešu gadu jubileja 
tika svinēta Zvaigznes dienā, 
6. janvārī, kopā ar Ingu Bērziņu, 
lai kopīgi izbaudītu stāstu par 
Tobago salu burvību. “Kā pār-
steigumu Inga Bērziņa mums 
bija noorganizējusi Riharda Sau-
les ģitārspēli. Tas bija vienreizējs 
koncerts – par Ziemassvētkiem, 
par zvaigznēm, par mīlestību. 
Par Tobago mēs uzzinājām tik 
daudz, tagad pati savām acīm 
esmu redzējusi kā aug banāni! 
Trīs stundas pagāja nemanot. 
Mēs esam spara pilnas neap-
stāties pie sešiem gadiem, bet 
turpināt kopā sanākšanu! Vēla-
mies no sirds pateikties Ausmai 
Tēraudai un Gitai Vilciņai par 
ieguldīto laiku, kas tika un tiek 
pavadīts, domājot un organizē-
jot mūsu kopas pasākumus!”

Nākamā tikšanās paredzēta 
ar Juri Leimani, kurš stāstīs 
par nesen redzēto Patagonijā 
(Argentīnā), būs daudz skaistu 
ledāju bilžu un draudzīga 
kom  pānija, tādēļ ir vērts to 
apmeklēt. Par precīzu tikšanās 
laiku sazinieties ar Raiskuma 
pagasta bibliotekāri Gitu Vilciņu 
pa tālruni 64127832.

Ciemos pie Druvja Gredzena. Foto: Gita Vilciņa
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

2017. gadu vēlamies paslu
dināt par Tūrisma attīstības 
gadu, tādēļ trešais Pārgaujas 
novada pašvaldības izdotais 
galda kalendārs “Naktsmītnes 
Pārgaujas novadā 2017” sniedz 
informāciju par 12 novada uzņē
mējiem, kas piedāvā nakšņo
šanas iespējas Pārgaujas novadā. 
Nav jābūt tūristam no tālienes, 
lai izbaudītu novada naktsmīt-
nes. Ierosinām šajā gadā vairāk 
iepazīt novada pagastus, kurā 
ikdienā neuzturaties, jo daudz 
skaistā ir tepat mums apkārt. 
Janvāra mēnesis veltīts viesu 
mājām “Briedīši” Raiskuma 
pusē. Saruna notiek ar “Brie-
dīšu” saimnieku Kasparu Pur-
mali,  kurš ir arī slēpošanas ins-
truktors Žagarkalnā.

Elīna Astahovska (E.A.): Kā 
Jums radās ideja par viesu 
māju veidošanu?

Kaspars Purmalis (K.P.): 
Sākotnējā doma bija lietderīgi 
investēt naudu. Saskatīju, ka 
šī varētu būt tā joma, kur būtu 
iespēja ieguldīt. Principā tas 
bija saistīts ar ziemu, precīzāk, 
ziemas sporta veidu Žagarkalnā, 
ar ko man vienmēr ir bijusi 
cieša sadarbība. Naktsmītnes 
ziemas periodā bija aktuālas, 
kas arī ir pierādījies. “Briedīšos” 
ziemas sezona ir ļoti intensīva. 
Arī starpsezonās, kas citiem 
šad tad ir klusākas, mums 
nav bijis miera. Diezgan aktīvi 

esam. Lai gan, godīgi sakot, tas 
tapa bez aprēķina, balstoties 
uz sajūtām. Sākām pirms 10 
gadiem, 2006. gada rudenī 
atvērām durvis. Vasaras laikā 
uzbūvējām visu kompleksu. 
Laikam otrajā gadā sapratu, ka 
jānomaina mēbeles, ko esmu 
ielicis, jo tās nepiestāvēja, tādēļ 
tās sākām gatavot paši. Esam 
radījuši īpašu atmosfēru, ko arī 
uzturam. To viesi novērtē! Tam 
pierādījums ir tas, ka 2017. gada 
jūlijs, augusts jau ir pilns. Arī 
jūnijā ir palikušas tikai dažas 
dienas. Mums jau ir vairākas 
rezervācijas uz 2018. gadu. 

E.A.: Kā Jums liekas, ar ko 
“Briedīši” ir īpaši un atšķiras 
no citiem?

K.P.: Protams, katrai viesu 
mājai ir savas iezīmes. Grūti 
uzreiz nosaukt kaut ko ļoti 
atšķirīgu, bet es minēšu, ka 

Viesu mājas “Briedīši” – katra ģimene vai draugu 
kompānija atradīs šeit vietiņu atpūtai vai kādu aktīvu 
nodarbi jebkurā gadalaikā

attieksmes dēļ pie mums ir 
daudz viesu, tas piesaista. Mēs 
ļoti rūpējamies par viesi, lai 
viņš justos kā pirmais, nevis 31. 
Mūsu apkopējas ļoti labi strādā. 
Daudzi brīnās, kad uzzina, ka šī 
ir mūsu 10., nevis 1. sezona. 

E.A.: Ļoti kārtīgi klienti!
K.P.: Tā jau ir “cita opera”. Ar 

klientiem ir tā, ka klients atbilst 
vietai, uz kuru viņš brauc. Ja 
tā vieta būs alus bārs, tad tur 
brauks alus dzērāji, ja tā vieta ir 
domāta ģimenēm, tad uz turieni 
brauks ģimenes cilvēki. Tas 
viss ir atkarīgs no vietas. Man 
desmit gadu laikā nav bijušas 
nekādas nekārtības ar viesiem. 
Es uzticos saviem viesiem, un, 
ja pret cilvēku ir tāda attieksme, 
tad viņi to novērtē un attiecīgi 
rīkojas. Uzskatu, ka ne tik daudz 
vieta, kā saimnieks nosaka, vai 
uz to brauks. Arī kāzinieki mūs 
izvēlas pēc atsauksmēm, nevis 
mūsu publicētās reklāmas. 
Atse višķu reklāmu mēs vispār 
ne taisām, tikai caur mājaslapu 
un Facebook lapu klienti uzzina 
par mūsu piedāvājumu. Man ir 
svarīgi, lai klients justos labi, un 
klienti to novērtē.

E.A.: Pie Jums atpūsties 
brauc arī vietējie, Pārgaujas 
no vada iedzīvotāji? Kas brauc 
biežāk –   latvieši vai ārzem
nieki?

K.P.: Tas ir atkarīgs no sezo-
nas, bet vispār diezgan līdzīgi. 
Starpsezonā vairāk ir ārzem

nieku, ziemā un vasarā – lat-
viešu. Ziemas sezonā ir arī 
daudz lietuviešu un igauņu, kas 
brauc uz Žagarkalnu. Pārgau-
jas novada iedzīvotāju nav bijis 
daudz. Domāju, ka tie, kas to var 
atļauties, labāk brauc atpūsties 
kaut kur citur, lai izbrauktu no 
sava novada. Varbūt skan muļ-
ķīgi, bet apkārtnes novadu tūris-
tus es tik ļoti nemaz negaidu. 
Esmu novērojis, ka tad cilvēkam 
ir brīvāka attieksme, viņš jūtas 
kā čoms, ir lielāka visatļautība. 
Ārzemju, īpaši krievu tūristi ļoti 
novērtē mūsu interjeru, jo redz, 
ka tas nav IKEA, bet īpaši radīts.

E.A.: Kādu aktīvo atpūtu 
piedāvājat?

K.P.: Mēs sadarbojamies ar 
Žagarkalnu un Ežiem, lai piedā-
vātu slēpošanu, velosipēdu un 
laivu nomu, bet pats pie dāvāju 
tikai naktsmājas. Esmu pārlieci-
nāts, ka, darot vienu lietu, tā tiek 
izdarīta līdz galam, nevis piecas 
lietas pa pusei. Arī ēdināšanu 
mēs paši nepie dāvājam, pro-
tams, man ir ēdinātāju kontakti, 
ar kuriem dalos, ja tie ir nepie-
ciešami, bet tā kon  centrējos tikai 
uz mierīgas, noslēgtas atmosfē-
ras radīšanu. 

E.A.: Vai pašam arī izdodas 
izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem? 

K.P.: Nē (smejas)! Es savā 
pirtī nekad neesmu bijis. Šis ir 
darbs. To ļoti atdalu, tas jau ir 
zemapziņā nostrādājis. Draugi 
man ir jautājuši, kādēļ dēla 
dzimšanas dienu nesvinu pie 
sevis, bet citur. Es to nevaru 
iedomāties! Es te jūtos kā darbā. 
Absolūti nav bijusi tāda vēlme.

E.A.: Vai ir kādi īpaši plāni 
un piedāvājumi 2017. gadā?

K.P.: Nelieli sīkumi, interjera 
atsvaidzināšana. Es nemaz 
ne varu neko īpašu piedāvāt, jo 
viss jau ir pilns. Ir jādara kārtīgi 
tas, ko tu dari, ja tas iet, un viss ir 
kār tībā, tad ir jāpiebremzē. Laika 
visam tāpat nepietiks. Mums ir 
funda mentāla lieta, ko darām, 
ko cilvēki novērtē, un tas ir forši! 
Vēl vienu māju es negribu.

E.A.: Kā Jūs atrodat laiku 
sev, vai spējat nošķirt darbu 
no atpūtas?

K.P.: Teiktu, ka man piemīt lat-
vieša darbaholisms. Tas ir dikti 
sarežģīti. Neatrodu un patiesībā 
arī vairs nemeklēju laiku sev. 
Visi, kas ir man apkārt, pie tā 
ir pieraduši. Šogad atļāvāmies 
nedēļu paņemt brīvu – burāt, 
sērfot. Šis ir smags bizness, ja 
esi tur iekšā, tad laika sev nav, 
bet viss ir laika plānošanā. Pro-
tams, tas, ka esmu instruktors uz 
kalna, arī spēlē savu lomu laika 
trūkumā, bet es nesūdzos.

Esot uz vietas gūstu 
apstiprinājumu tam, ka “Brie
dīši” ir lieliska atpūtas vieta, 
jo tur valda īpaša atmosfēra – 
miers un harmonija ar dabu. 

Vairāk par viņu sniegto 
piedāvājumu skatiet mājaslapā 
www.briedisi.lv .Foto no viesu mājas “Briedīši” arhīva

Kaspars Purmalis “Briedīšu” pagalmā

http://www.briedisi.lv
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Daiga Hofmane,
“Rozbeķēni”

Kā jau ierasts, tuvojoties 
svētkiem, “Rozbeķēnu” režisore 
Inese Mangule un aktieri kaļ 
plānus, kā iepriecināt pasākumu 
apmeklētājus Rozulas tautas 
namā. Plāni ir īstenoti, un 
apmeklētāji apgalvo, ka viss 
izdevies pārliecinoši. Bija divi 
brīnišķīgi pasākumi svētku 
noskaņās, katrs ar savu atšķirīgo 
izpildījumu paliks atmiņā.

Decembra sākumā kuplajam 
apmeklētāju pulkam, ierodoties 
eglītes iedegšanas pasākumā, 
bija pārsteigums –  Rozulā jau 
iztālēm nav redzama egle. Kas 
noticis, nav atvesta? Ir tikai mil-
zīgs, vairākus metru augsts  snie-
gavīrs! Pienākot tuvāk, atklājas – 
Rozulā noticis brīnums – blakus 
lielajam sniegavīram piedzimusi 
maza eglīte, iestādīta, lai turp-
māk mūs priecētu katru gadu. 
Pasākumā tika aizsākta tradī-
cija – eglītes mērīšana – šogad 
1,65 m. Lai aug liela un kupla, 
sekosim “izaugsmei”! Pie eglītes 
ar dziesmām un rotaļām visus 
iekustināja “Rozbeķēni”. 

Pēc līksmā pasākuma visi tika 
laipni aicināti telpās, lai baudītu  
tēju un piparkūkas, kā arī lai 
noskatītos 1997. gada Rozulas 
skolas teātra izrādi “Sūnu ciema 
zēni”. Tā bija īsta atgriešanās 
sendienās. Ir pagājuši 20 gadi, 
skatīties kuplā skaitā ieradušies 
tā laika skolēni un viņu vecāki, 
kuri piedalījās izrādē. Ik pa brī-
dim bija dzirdami klusi čuksti, 
kas šoreiz netraucēja, bet vie-
noja, jo katrs bija sajūsmināts 
ieraugot sevi vai kaimiņbērnu, 
kas tik jauki spēlē teātri. Pēc 
izrādes daudzi prom nesteidzās, 
bet padalījās domās par tiem 
laikiem un šodienu... Un pārlie-
cinājās, ka Rozulas teātra mūza 
turpina savas gaitas. To apliecina 
Ziemassvētku pasā kuma izrāde 
“Sniega kara liene”, kurā darbo-
jās lielie un mazie aktieri.

Ziemassvētku ieskaņas kon
certā dvēseli ar brīnišķīgām 
dziesmām un melodijām prie cēja 
Emīlija Kate Tomsone (ģitāra, 
balss) un Pauls Ēriks Skujiņš 
(čells, balss). Īstu pārstei gumu 

Grieta Grosberga,
pasākuma organizētāja

7. janvāra rīts atausa ar 
spožu sauli un stipru salu. 
Sniegpārsliņas mirdzēja kā 
dimantiņi un šūpojās bērza 
zaros šurpu turpu.

Stalbes tautas namā valdīja 
rosība, tika klāti balti galdauti, 
smaržoja pīrāgi un kafija. Dega 
sveces. Pateicoties līdzcilvēku 
atbalstam, bija sarūpēts viss, lai 
sagaidītu Zvaigznes dienas goda 
viesi – mūsu novadnieku, ārstu, 
amatnieku un dziedātāju Dinu 
Sumeragu, kā arī pasākuma 
apmeklētājus, kuru vēlēšanās 
satikties ņēma virsroku pār 
ziemas rīta salu. Ieradās vīri un 
sievas no tuvām un tālām lauku 
sētām, kā arī pulciņš interesentu 
no kaimiņu novada Vaidavas. 

Dins Sumerags šķetināja 
savas dzīves pavedienu no 
bērnības, atcerējās pusaudža 
gadus, kad vajadzēja izvēlēties 
nodarbošanos un sākt pelnīt 
iztiku. Bērnības gados, izga

Zvaigznes diena 
Stalbē

tavojot pa kādai mucai, tika 
apgūtas iemaņas mucu un citu 
koka trauku gatavošanā. Spēlējot 
dzimšanas dienas ballītēs, 
tika pelnīti līdzekļi medicīnas 
studijām. Vēlēšanās strādāt un 
neatlaidība ir Dina veiksmes 
atslēga tam, kas ir sasniegts un 
mūsdienās joprojām pieprasīts. 
Amatniecība un muzicēšana 
palīdz  atbrīvoties no ikdienas 
spriedzes, kas rodas, ārstējot 
slimniekus. Tā roku rokā iet 
darbs medicīnā un vaļas prieki. 

Sarunām atvēlētās divas 
stundas paskrēja ātri. Noslē
gumā izskanēja vēl pāris 
kopdziesmas. Atkalredzēšanās 
ar dziedātāju būs 1. maijā 
senioru kolektīvu 10. festivāla 
“Stalbes pavasaris” ballē.  

Paldies līdzcilvēkiem par 
finansiālu atbalstu! Paldies, 
ka spītējot salam, bijām kopā 
Zvaigznes dienā un iepazinām 
mūsu novadnieku un darbīgu 
cilvēku Dinu Sumeragu. 

Uz tikšanos 3. februārī – 
Sveču dienā!

Tā svētkus svin Rozulā...
sagādāja pasākuma “krustmā-
tes” Ilzes 4 gadīgā mazmeitiņa 
Paula Vidiņa,  kura izpildīja garu 
dziesmu par Ziemas  svētkiem. 
Pasākuma vadītājas Ineses 
rokās nokļuva burvju nūjiņa, un 
tad sāka notikt brīnumi. Bērnu 
galvenais prieks – tika uzburts 
Ziemassvētku vecītis ar dāva-
nām. Mazāki un lielāki bērni ar 
prieku skaitīja dzejoļus un dzie-
dāja dziesmas par prieku sev 
un citiem. Jau tradicionāli bija 
pieejams Ziemassvētku pasts, 
kurā rozulieši viens otram varēja 
gatavot un nosūtīt apsveikumus. 

Īpašs prieks skatītājiem bija 
Ziemas pasaka par Sniega kara-
lieni. Gandarījums par to, ka eso-
šajiem Rozbeķēniem pievieno-
jušies vairāki jauni aktieri. Lugā 
bija daudz aizraujošu epizožu, 
un stāsta morāle par labestību 
un sirds siltumu tika pārliecinoši 
nodota skatītājiem. Gerda devās 
pasaulē, lai sameklētu draugu 
Kaju, kurš devās līdzi Sniega 
karalienei. Ceļā Gerda satika ļoti 
daudzus  kraukli,  princesi un 
princi, kuri iedeva zelta karieti 
un zirgu, laupītājus un laupītāju 
meiteni, kurai bija ziemeļbriedis. 
Viņš sniega putenī palīdzēja Ger-
dai atrast  Sniega karalienes val-
stību un Kaju. Ir tik ilgi gaidītā 
tikšanās. Gerda ar savu drosmi 
un mīlestību spēja atkausēt ne 
tikai Kaja, bet arī Sniega karalie-
nes sirdi. Ja krūtīs pukst karsta 
sirds, ir dota spēja mīlēt. 

Režisore Inese Mangule 
priecājas un ir ļoti pateicīga, ka 
Rozulā ir tik atsaucīgi cilvēki, 
kuri palīdz piepildīt idejas un 
atbalsta ik vienu pasākumu. Par 

jauno eglīti paldies Normundam 
Ruķim un Naurim Dupušam! Par 
novada lielāko sniegavīru pal-
dies SIA “Vienotnes”, per sonīgi 
Sarmītei Golverei, trakto ristiem 
Vairim Tauriņam un Aigaram 
Ūkinam, kā arī Gitai Luntei un 
Ivetai Adamsonei, kuras bija 
sniegavīra stilistes! Ilzei Kriva-
šonokai un viņas ģimenei pal-
dies par radīto no skaņu atmiņu 
video izrādes laikā!

Paldies arī visiem, kas palī-
dzēja tapt izrādei “Sniega kara-
liene”! Gita Lunte uz skatuves 
izveidoja sniega valstību. Aivis 
Mangulis pār steidza visus ar 
pagatavoto zelta karieti,  burvju  
spoguli, kā arī ar zirga un zie-
meļbrieža  maskām. Jāņa un Stei-
nāra Brūveru radītie laupītāju 
zobeni guva lielu sajūsmu.  Pal-
dies Guntim Pužulim par gais-
mas un skaņas efektiem izrādē!  
Par dāvāto optimismu paldies 
Ziemassvētku vecītim Alfam!

Vislielākais paldies Pārgaujas 
novada pašvaldībai par finan-
siālu atbalstu izrādes tapšanā, 
kā arī par saldajām dāvaniņām!  

 Lai mums visiem Jaunajā 
gadā ir radošas idejas kuras pie-
pildīt! 

Režisores Ineses Mangu-
les un Ziemassvētku vecīša 
pa teicību par ieguldīto darbu 
saņem aktieri – Inese Lunte, 
Aiga Ruciņa, Elva Pužule, Sabīne 
Strazdiņa, Līga Hofmane, Elza 
Rutka,   Roberts Gūtmanis, Meira 
Mangule, Samanta Elizabete 
Frīdenšteina, Evita Gūtmane, 
Evija Gūtmane, Daiga Hofmane, 
Roberta Pivovara un  Kristofers 
Čerņavskis. 

Valmieras kinostudija piedāvā izrādi bērniem
“SMURFIŅI UN MEŽA OLIMPIĀDE”

Smurfu mežā atkal notiek olimpiskās spēles. Smurfiņi tām 
cītīgi gatavojas. Negaidot sacensībām piesakās arī sarkanais 
smurfs Sārtvaidzis, kurš ir nolēmis uzvarēt ar ne visai godīgiem 
paņēmieniem. Līdz ar to cīņa par uzvaru smurfiņiem kļūst daudz, 
daudz grūtāka. Vai godīgums uzvarēs viltību, vai draudzība pārspēs 
visas likstas? To nāc skatīties sportiski komiskā stāstā “Smurfiņi 
un meža olimpiāde”.

Režisors – Imants Strads, piedalās dažādu Latvijas teātru aktieri.
Ieejas maksa EUR 1.50.
Papildus izrādei izsludinām zīmējumu konkursu “Smurfiņi 

un sports”!
Aicinām ikvienu mazo skatītāju uzzīmēt smurfiņus sportojam. 

Izrādes dienā pats smurfu Paps izvēlēsies sešus labākos zīmējumus 
un apbalvos tos ar īpaši sagādātām balvām no smurfiņu sponsora 
“Food Union”. Katras izrādes beigās trīs labākie zimējumi tiks 
izlikti apskatei facebook.com un draugiem.lv lapās, lai visa Latvija 
varētu izvēlēties labāko, kurš iegūs galveno balvu – braucienu 
četrām personām uz zinātnes centru “Ahha” Igaunijā!

23. februārī   plkst. 13.00   Stalbes tautas namā 
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Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums 

 “Pārgaujas Novada Vēstis”  
 e-pasts: avize@pargaujasnovads.lv     

Iznāk reizi mēnesī.  
Metiens 1700 eksemplāri. Izdevējs un 

izplatītājs:  Pārgaujas novada pašvaldība. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un 

avīzes tapšanā!
Tirgotājus lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz tālr. 29631328 (Karmena), 

vai rakstot uz e-pastu: majrazotaju.tirdzins@gmail.com

Sveicam
janvāra jubilārus!

Decembrī
novadā dzimuši

Ceļojošais mūzikas un 
mākslas festivāls „Vadātājs” 
ziemās mē  nešos steidz apceļot 
skais  tākās Latvijas vietas un 
18. februārī aicina pievienoties 
izbrau kumam uz Ungurmuižu.

No plkst. 18.00 Ungurmuižas 
kungu mājā izskanēs muzikāli 
koncerti Sniedzes Prauliņas iz 
pil dījumā kopā ar pavadošo gru
pu, gan arī Edgars Šubrovskis 
būs sarūpējis īpaši šim vaka-
ram veltītu solo programmu. 
Komiķis Rūdolfs Kugrēns ar 
stāvizrādi “Nē nu jā” ar smaidu 
centīsies apskatīt latviešus un 
viņu īpatnības, savukārt laik-
metīgās dejas izrāde “Sway” 
pētīs dejas un vizuālās mākslas 
mijiedarbību, kur par pamatu 
kā medijs tiks aplūkots papīrs, 
kas tiek izmantots gan kostī-
mos, gan kā materiāls izrādes 
norisēs. Vietējo mūziķu sadaļā 
festivāla organizatori ir atklājuši 
muzikālo apvienību „Smilšu 13”, 
kas izpilda sev tīkamas dažādu 
dziesmu kaverversijas un ir cieši 
saistīta ar Pārgaujas novadu. Kā 

Ceļojošais mūzikas 
un mākslas festivāls 
„Vadātājs” viesosies 
Ungurmuižā

neiztrūkstošs vakara elements 
būs arī latviešu režisoru īsfimas, 
kas debitējušas pēdējo trīs gadu 
laikā, ir izrādītas kino skatēs 
un dažas no tām arī saņēmušas 
atzinības un apbalvojumus. 

Ceļojošais mūzikas un 
mākslas festivāls “Vadātājs” 
ir draudzīgs gan ģimenēm ar 
bēr  niem, gan arī jauniešiem. 
Ieeja pasākumā ir bez maksas 
un gaidīsim ikvienu, kuram ir 
interese par mūsdienu kultūras 
aktualitātēm. 

Festivālu “Vadātājs” orga
nizē biedrība “HI” un to atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

*Ceļojošā mūzikas un mākslas 
festivāla „Vadātājs” mērķis ir 
piedāvāt kvalitatīvu un saistošu 
kultūras piedāvājumu ārpus 
galvaspilsētas. Ar šo ceļošanu 
pa skaistām un īpašām Latvijas 
pieturām „Vadātājs” vēlas izcelt 
jaunas kultūras pasākumu 
no rises vietas, aktualizēt sadar
bības iespējas reģionos un iepa 
zīstināt vietējo publiku ar aktuā
lām kultūras parādībām.

Raiskuma pagastā:
Mirdza Aļļēna – 80 gadi
Mirdza Avena – 83 gadi
Andris Voldemārs Bremmers –  
     82 gadi
Imants Dreimanis – 80 gadi
Ieva Gaisa – 81 gads
Uldis Griķis – 80 gadi
Aina Elvīra Johansone – 81 gads
Modrīte Līne – 82 gadi
Ausma Ērika Tērauda – 83 gadi
Nellija Vilma Upīte – 92 gadi
Maiga Skaidrīte Vītoliņa – 
     89 gadi
Stalbes pagastā:
Dzidra Bērziņa – 80 gadi
Ruta Cakalova – 80 gadi
Valija Golvere – 84 gadi
Skaidrīte Kalniete – 87 gadi
Aina Kinstlere – 83 gadi
Grieta Lapsiņa – 87 gadi
Ilga Silvija Segliņa – 89 gadi
Straupes pagastā:
Hilda Dortāne – 84 gadi
Valda Ērenbote – 84 gadi
Elmārs Ferbers – 85 gadi
Mirdza Grinberga – 82 gadi
Oļģerts Kolāts – 89 gadi
Jānis Puriņš – 86 gadi
Toms Zigfrīds Tiliks – 86 gadi
Verners Maigonis Treijs – 
     81 gads

Gabriels Jansons
Alise Skangale
Amanda Brokāne
Rolands Raimonds Brokāns

Decembrī
mūžībā
aizgājuši

Stalbes pagastā
Gaļina Razinkova – 78 g.v.
Jānis Sveikulis – 63 g.v.

Decembra drukātajā izdevumā 
norādīts neprecīzs mūžībā 
aizgājušā Voldemāra Gustava 
Laimona Lazdenieka vecums. 
Tas noticis 87 gadu vecumā. 
Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

Gaidīsim Pārgaujas novada jauniešus 18. februārī plkst. 16:00 
Stalbes tautas nama mazajā zālē, lai jautri kopā pavadītu sestdienas 
vakaru, piedaloties dažādās aktivitātēs un labā kompānijā skatoties 
filmu. Pasākumu rīko novada jaunieši, līdzfinansē Pārgaujas novada 
pašvaldība. 

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile).

Straupes zirgu pastā    5. un 19. februārī

3. februārī Stalbes tautas namā 

SVEČU DIENAS PASĀKUMS

18. februārī plkst. 18.00 Raiskuma pagasta tautas namā 
“Auciemmuiža”

Valentīndienas noskaņās amatierteātris “Punkts uz I” 
un režisore Dace Narvile ielūdz uz pirmizrādi

“PIEDOD, BOKAČO, JA VARI”
un Zosēnu amatierteātris “Intermēdija” uz izrādi

“MĪTNES VIETA” – Velga Lāsuma.
Ieeja bez maksas.

••••••••••••••••••
25. februārī plkst. 19.00  Rozulas tautas namā

amatierteātra “ROZBEĶĒNI” 5 gadu jubilejas pasākums 

“JAUTRĪBA MŪS KOPĀ TUR!”
Aicinām visus, kas kaut reizi ir bijuši kā “savējie”, 
kas atbalstījuši, kas palīdzējuši! Ieeja bez maksas.

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

12. un 26. februārī
no plkst. 11.00 līdz 15.00

Plācī, pie pienotavas

18. februārī 16.00

Stalbes tautas nama
mazajā zālē

Ieeja bez maksas. 
Pasākumu finansiāli atbalsta 
Pārgaujas novada pašvaldība.

11.00–13.00  Radošās māla, sveču un koka darbnīcas 
    “Gaiļa gadu sagaidot”. Būs iespēja izgatavot  
    savu gaiļa svilpīti, izliet vaska sveci, kā arī būs  
    apskatāma vaļasprieku izstāde. 

13.00 Koncerts, kurā piedalīsies   
   Stalbes vidusskolas skolēni.
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