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Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

18. martā Līvānu novada 
Kultūras centrā norisinājās paš-
valdību apvienības “Sabiedrība 
ar dvēseli - Latvija” (SDL) gada 
noslēguma pasākums. Pasākuma 
laikā tika vērtēti 2016. gada 
veiksmīgākie projekti, kuri īste-
noti Latvijas pašvaldību pro-
jektu konkursos. 

Noslēguma pasākumā izvēr-
tēšanai tika virzīti labākie īste-
notie projekti reģionos (no katra 
reģiona 3) – šogad Vidzemes 
reģiona SDL vērtēšanas komi-
sija* pirmajā trijniekā virzīja arī 
Pārgaujas novada pašvaldības 
projektu konkursā 2016 īste-
noto projektu “Par aktīvu atpūtu 
Rozulā” (īstenotājs neformālā 
grupa “Rozulas aktīvisti”, vadī-
tāja Daiga Hofmane). Kopumā 
Vidzemes mērogā, saņemot 
pašvaldības atbalstu 2016. gadā 
īstenoti vairāk kā 70 projekti. 
2016. gadā apvienībā aktīvi 
iesaistījās 11 Vidzemes reģiona 
pašvaldības – Amatas, Beverī-

Par aktīvu atpūtu 
Rozulā – trešais 
labākais projekts 
Vidzemē

nas, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, 
Prie kuļu, Raunas, Rūjienas, 
Smil tenes, Strenču un Pārgaujas 
novadi.

Noslēguma pasākumā Līvā-
nos no katra reģiona virzītie pro-
jekti tika prezentēti izvērtēšanai 
nacionālā līmenī – projekts “Par 
aktīvu atpūtu Rozulā” tika novēr-
tēts kā trešais labākais projekts 
Vidzemes reģionā, par to saņe-
mot naudas balvu no Nīderlan-
des fonda KNHM. Apvienības ini-
ciatīvu pirms vairākiem gadiem 
Latvijā aizsāka tieši Nīderlandes 
fonds KNHM, bet pēc fonda aiz-
iešanas no Latvijas to turpina 
Latvijas pašvaldības, taču fonds 
joprojām turpina iesaistīties, 
nodrošinot nauds balvas labāko 
projektu īstenotājiem.

Vidzemes reģiona pašvaldību 
konkurencē pirmo vietu ieguva 
Beverīnas novada Trikātas 
pamatskolā īstenotais projekts 
“Atpazīsim kokus skolas terito-
rijā” – kas ļaus gan bērniem, gan 
vecākiem, gan ciemiņiem pēc 
norādēm iepazīt skolas teritorijā 
esošos kokus un košumkrūmus. 

Turpinājums 2. lpp.

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

2017. gads sporta klubam 
“Pārgauja” ir īpašs – pirmo reizi 
kluba vēsturē ELVI florbola 
līgas vīriešiem spēlēs viņi 
ir tikuši līdz pusfinālam. Lai 
līdz tam tiktu, ceturtdaļfinālā 
bija nepieciešams pārspēt 
septiņ kārtējo čempionu Cēsu 
“Lekringu”. Tagad ir pienākusi 
kārta pusfināla spēļu sērijai 
(līdz četrām uzvarām), kurā 
spēkiem jāmērojas ar pašreizējo 
čempioni “Lielvārdi/FatPipe”. 
Šobrīd jau ir notikušas četras 
spēles, pēc kurām rezultāts ir 
neizšķirts (2:2). Sērijas piektā 
spēle notiks 1. aprīlī pulksten 
19.00 Lielvārdes novada sporta 
centrā.

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

Selekcionārs un pētnieks 
Jānis Rukšāns un Guna Rukšāne 
10. martā ielūdza uz grāmatas 
“The world of crocuses” prezen-
tāciju “Jaunrūju” krokusu siltum-
nīcā. Rukšāna kungs ir izdarījis 
unikālu darbu – izveidojis apjo-
mīgu monogrāfiju (568 lpp.) par 
pasaules krokusiem. Šis darbs 

ir veltījums Latvijai simt gades 
jubilejā.

Rukšāna kungs pērn nosvi-
nēja 70. jubileju. Visu savu darba 
mūžu viņš ir audzējis, introducē-
jis, selekcionējis un pētījis sīpo-
lpuķes. Prioritātes laika gaitā 
ir mainījušās. Vispirms tās bija 
tulpes, tad narcises, pēc tam 
cīrulīši un citas sīkās sīpolpuķes, 
bet viena kultūra viņu ir pavadī-
jusi visu mūžu, un tā ir krokusi. 
Šobrīd Rukšāna kungam pieder 
pasaulē lielākā krokusu kolek-

Notikusi grāmatas
“The world of crocuses” 
prezentācija

Latvijas florbola savienības 
mājaslapā www.floorball.lv rak  -
stā ““Pārgauja” pārkāpj pāri 
“Lekringam” un tiek uz “Arēnu 
Rīga”” pārskatāmi apkopota infor -
mācija par aizvadītajām ceturt-
daļfināla spēlēm: “Sava kluba 
vēsturē pusfinālā vēl nekad 
nespēlējusī Stalbes “Pārgauja” 
pārliecinoši sāka ceturtdaļfināla 
sēriju pret septiņkārtējo čem pioni 
“Lekringu” (Cēsis), pirmajā mačā 
viesos savus pretiniekus sakaujot 
ar 6:1. Arī otrajā spēlē “Pārgauja” 
bija pavisam tuvu panākumam, bet 
cēsnieki savā laukumā spēja izraut 
neiz šķirtu pamatlaikā un uzvaru 
pa garinājumā – 5:4. Kocēnu sporta 
namā, ko par savu mājas spēļu 
laukumu izvēlējusies Stalbes 
komanda, “Pārgauja” svinēja divas 
pārliecinošas uzvaras (10:5 un 
8:3), sērijā pa nākot jau 3:1. 

Turpinājums 4. lpp.

Paldies Jānim un Gunai Rukšāniem par ieguldīto darbu! Lepojamies, 
ka tik izcilas personības dzīvo Pārgaujas novadā.

cija ar vairāk nekā 1500 parau-
giem. No 235 šobrīd zināmajām 
krokusu sugām Rukšāna kungs 
ir atklājis un aprakstījis vairāk 
nekā 30. Pēdējos pāris gadus 
viņš lielāko daļu laika pavadīja 
pie datora un rezultātā ar Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas atbal-
stu tika izdota monogrāfija ar 
vairāk nekā 1700 krāsu bildēm 
“The World of Crocuses” (Kro-
kusu Pasaule). Grāmata ir angļu 
valodā, bet ilustrācijām jau nav 
valodas, tās runā pašas (citāts 
no grāmatu kataloga).

Sporta klubs “Pārgauja” pirmo reizi cīnīsies 
par medaļu “Arēnā Rīga”

Sporta kluba “Pārgauja” komanda.
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Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 16 
jautājumi:

• deputāti noklausījās 
do mes priekšēdētāja sniegto 
pār  skatu par 23.02.2017. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai;

• nolēma izstrādāt un 
iesniegt  projektu “Drona iegāde 
zivju resursu aizsardzībai Pār-
gaujas novada ūdenstilpēs” 
atbalsta saņemšanai zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem un piešķīra 
projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu;

• nolēma izstrādāt un 
iesniegt projektu “Eholotes 
iegāde zivju resursu aizsardzībai 
Pārgaujas novada ūdenstilpēs” 
atbalsta saņemšanai zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem un piešķīra 
projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu;

• nolēma atļaut apvienot 
nekustamo īpašumu „Rūķīši” un 
„Līkupes” Straupes pagastā, Pār-
gaujas novadā, zemes vie nības 
un noteica  zemes lietošanas 
mērķi;

• nolēma noteikt lietoša-
nas mērķi nekustamā īpašuma 
“Doktorāts”, Plācis, Straupes pa-
gasts, plānotai zemes vienības 
daļai 32 m2 platībā, kā arī  mai-
nīt lietošanas mērķi zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 
42800010025;

• nolēma uzsākt Pārgaujas 
novada Teritorijas plānojuma 

2013.–2024. gadam grozījumu 
izstrādi un apstiprināja darba 
uzdevumu un grozījumu izstrā-
des darba grupu; 

• nolēma izstrādāt un 
iesniegt projektu pieteikumus 
biedrības “Cēsu rajona lauku 
partnerība” izsludinātajā atklāta 
konkursa 3. kārtā – Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākuma 
“Atbalsts LEADER vietējai attīs-
tībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” ietvaros;

• nolēma sadalīt Pārgaujas 
novada Straupes pagasta nekus-
tamo īpašumu „Imantas”, izvei-
dot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirt nosaukumu;

• nolēma mainīt adresi Pār-
gaujas novada Straupes pagas - 
ta nekustamajam īpašumam 
„Lejas”;

• nolēma piešķirt zvejas rīku 
licences zvejai ar tīkliem Sāruma 
ezerā  un Raiskuma ezerā; 

• nolēma piešķirt adresi 
Straupes pagasta nekustamā 
īpa šuma „Mazstrautiņi” zemes 
vienībai un ar to funkcionāli 
saistītajai jaunbūvei;

• nolēma apstiprināt Pār-
gaujas novada pašvaldības foto-
konkursa “Novads no cita skatu 
punkta” nolikumu;

• nolēma atļaut/saskaņot 
Pār gaujas novada pašvaldī-
bas bā riņ tiesas priekšsēdētājai 
R. Kalniņai savienot bāriņtiesas 
priekš sēdētājas amatu ar Cēsu 
novada bāriņtiesas locekles 
amatu;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 4 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. 1 

Pārgaujas novada domes 
23. marta sēdes apskats

„Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam”.

 Nākamā domes sēde notiks  
27. aprīlī  plkst. 15.00 Stalbē.

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

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

Informējam, ka no 22.  marta 
sākusies talkas vietu reģistrē-
šana Lielajai Talkai, kas visā 
Latvijā šogad notiks 22. aprīlī – 
Pasaules zemes dienā. Lielās 
Talkas mērķis ir ne tikai ik gadu 
padarīt Latviju tīrāku un sakop-
tāku, bet arī aicināt iedzīvotājus 
vairāk domāt par cilvēka dar-
bības ietekmi uz vidi globālā 
līmenī. Rosinām iesaistīties šajā 
aktivitātē!

Interneta vietnē www.talkas.
lv pašvaldības un izglī tības ies-
tādes, uzņēmumi, orga nizācijas, 
kā arī brīvprātīgie entuziasti 
var oficiāli pieteikt organizētas 
talkas vietas. Katrā pieteiktajā 
vai organizētajā talkas vietā 
jābūt talkas atbildīgajam, kurš 
sadarbībā ar pašvaldības talkas 

Pārgaujas novada mājaslapas februāra 
jautājuma rezultātu apkopojums par 
piedalīšanos Lielajā Talkā 22. aprīlī

Marta mēneša jautājums
Vai svinēsiet Baltā galdauta 

svētkus?
• jā;
• nē;
• vēl nav izlemts.

Atbildēt uz mēneša jautā-
jumu variet Pārgaujas nova da 

mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv 

Svarīga 
informācija 

mājputnu 
īpašniekiem!

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir kon-
statēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošī-
bas pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**) viesiem māj-
putnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek 
turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un 
jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1. jan-
vāri un 1. jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC 
vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas cen tros (ZM 
KAC), iesniedzot elektro niski vai papīra formā ganām  pul ka kar-
tīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot par māj  putnu skaitu 
novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli ganām  pulka novietnē. 
Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Elektronisko 
ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija reģistrējuši ganāmpulku 
un bija iesnieguši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc nozi-
ņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā 
no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti māj-
putni, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē 
vēlreiz šo mājputnu skaits visās novietnēs.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks 
konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, 
tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto 
ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 
67027240 vai rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, vai ap -
meklējot klātienē LDC esošās filiāles. 

LDC pieņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē 
http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/. Tāpat var vērsties 

ZM KAC, zvanot pa tālruni: 67095000 vai apmeklējot to klātienē. 
ZM KAC pieņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē 

http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-
punkti/.

Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai 
informācijai par putnu gripu tīmekļvietnē

http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/#jump

** 2014. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 393 
“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganām  pulku un 
novietņu reģis  trē  šanas kārtība, kā arī lauksaim  niecības dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība”

koordinatoru, vienojas par vei-
camo darbu, savākto atkritumu 
apjomu un novietošanu, lai tos 
būtu iespējams savākt un aiz-
vest. Bezmaksas talkas maisus 
būs iespējams saņemt katram 
talkas atbildīgajam talkas dienā.

Lielās Talkas koordinators 
Pārgaujas novadā ir Komu-
nālās saimniecības vadītājs 
Straupes pagastā Druvis Krei-
tuzis (e-pasts: druvis.kreituzis@
pargau jasnovads.lv,
tālr. 64132196; 22009250).

Turpinājums no 1. lpp.

Projektā izveidota arī āra 
koka burtu spēle. Par labāko pro-
jektu Latvijā atzīts Ogres novada 
Taurupes biedrības “Plaužeze-
ram” projekts “Bērnu rotaļu lau-
kums pie Plaužu ezera”. Apsvei-
cam, un īpaši priecājamies par 
mūsu no vada pārstāvju panāku-
miem pasākumā!

Pārgaujas novada pašvaldība 
kopš 2015. gada ir pašvaldību 
apvienības SDL biedrs, kas dod 
iespēju pašvaldības pr ojektu 
konkursā īstenotos labākos pro-
jektus virzīt tālākai izvērtēša-
nai gan Vidzemē, gan Latvijā. 
2015. gadā Pārgaujas novada 
paš valdības projektu konkursā 
īstenotais projekts “Strītbola 
laukuma izveide Stalbes vidus-
skolas struk tūrvienībā” (īsteno-
tājs jauniešu biedrība “Vari un 
dari”) tika atzīts par labāko pro-
jektu Vidzemes reģionā.

Šobrīd ir izsludināts Paš-
valdības projektu konkurss 
2017, kura ietvaros labākie 

īstenotie projekti arī šogad tiks 
virzīti tālākai izvērtēšanai paš-
valdību apvienībā SDL. Projektu 
pieteikumus var iesniegt līdz 
13. aprīlim. 

Vairāk par kon kursu uzziniet 
paš valdības mājaslapas sadaļā 

Vai plānojat piedalīties 
Lielajā Talkā 2017, kas 
norisināsies 22. aprīlī?

Par aktīvu atpūtu Rozulā – 
trešais labākais projekts Vidzemē

“Pārgaujas novada projektu kon-
kurss 2017”.

*Vidzemes reģiona SDL 
vērtēšanas komisijā piedalījās 
arī Pārgaujas novada 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Baiba Zvejniece. 

Neformālās grupas “Rozulas aktīvisti” vadītāja Daiga Hofmane saņem 
balvu. Foto: Gundars Kaminskis

40 % 50 %

10 %

Vēl nav izlemts 
9 balsis Nē

43 balsis
Jā

34 balsis

https://likumi.lv/ta/id/267611-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku-un-novietnu-registresanas-kartiba-ka-ari-lauksaimniecibas-dzivnieku
mailto:ldc@ldc.gov.lv
http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/
http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/
http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/#jump
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2017. gada 23. februārī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 (protokols Nr. 3, 3. §) izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada domes 2013. gada 29. novembra Saisto-
šajos noteikumos Nr. 25 “Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, 
simbolikas izmantošanu, izklaidē joša rakstura pasākumu organizē-
šanu un tirdzniecību publiskajās vietās”, turpmāk – Noteikumi,  šādus 
grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu II. nodaļu “Nodeva par pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” 
ar 5.9. apakšpunktu: 

5.9.

Pašvaldības saskaņojums par reklāmu vai 
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā. 

5,00 euro

Papildināt Noteikumus ar V1 nodaļu “Nodeva par reklāmu vai 
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” un 
151. punktu: 

151. Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pārgaujas 
novada administratīvajā teritorijā:

151.1.
Nodeva par reklāmu vai reklāmas 
objektu, kuru plānots izlikt pašvaldībai 
piederošā vai valdījumā esošā īpašumā 

70,00 
euro/gadā

151.2
Nodeva par reklāmu vai reklāmas 
objektu, kuru plānots izlikt pašvaldībai 
piederošā vai valdījumā esošā īpašumā 

10.00
euro/mēnesī

151.3. Īslaicīga reklāma pašvaldības izvietotajā 
reklāmas stendā

10,00 
euro/mēnesī

Domes priekšsēdētāja vietnieks Imants KALNIŅŠ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2013. gada 

29. novambra  Saistošajos noteikumos Nr. 25 “Nodevas 
par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas 
izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu 
un tirdzniecību publiskajās vietās”

Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr. 2
“Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2013.gada 29.novambra 
Saistošajos noteikumos Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada 

pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu 
organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās””

Paskaidro-
juma raksta 

sadaļas
Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepiecie-
šamības 
pamatojums

Pārgaujas novada pašvaldība 2017. gadā ir nolēmusi 
izdot Saistošos  noteikumus par reklāmas, izkārtņu, 
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu – Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā. Noteikumi nepieciešami, lai 
noteiktu vienotu kārtību reklāmu izvietošanai, kā arī 
atbildību par izvietoto reklāmu vai reklāmas objektu 
saglabāšanu tehniskā vai vizuāli nebojātā veidā un 
noteiktu nodevu. Izdodot saistošos noteikumus tiek 
plānota nodeva, kas maksājama Pārgaujas novada 
pašvaldībai pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 
21. panta pirmās daļas 15. punktu.

2. Īss 
Saistošo 
noteikumu 
izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks pašvaldības nodevas 
maksāšanas kārtību un apmēru par  Pārgaujas novada 
administratīvajā  teritorijā publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu reklāmas vai reklā-
mas objektu izvietošanai pašvaldībai piederošā vai 
valdījumā esošā īpašumā, Pārgaujas novada adminis-
tratīvajā teritorijā Pašvaldības izvietotajos reklāmas 
stendos, kā arī tiek noteikta nodeva par reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošanas saskaņojumu Pārgaujas 
novada pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināma

4. Informācija par plānoto 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošajiem noteikumiem nav 
tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.

5.Infor-
mācija par 
adminis-
tratīvajām 
procedūrām

Saskaņošanu veic Pārgaujas novada pašvaldība 
(izpildes kontroli veic izpilddirektors, uzraudzību – 
Pārgaujas novada pašvaldības policija). Par Saistošo 
noteikumu neievērošanu vai Saistošo noteikumu un 
normatīvo aktu pārkāpumiem lēmumu pieņem Pār-
gaujas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām Nav attiecināms

No 10. marta līdz 23. jūni
jam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) 
organizēta bezmaksas lauk
saim niecībā izmantotā iepa
ko juma savākšanas akcija 
“Tīra sēta – laba sēta”. 

Akcijas laikā nododot ZAAO 
vismaz 1m3 otrreizējai pār-
strādei derīga materiāla – ruļļu 
plēves, bedru plēves, Big-Bag 
maisus, HDPE kannu plastmasas 
iepako juma – iespējams laimēt 
lauksaim nie cības preču vei-
kala SIA “Agro serviss Valmiera” 
dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu 
sa vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Akciju rīkojam, lai vēl 
vairāk samazinātu lauksaimnie-
cībā izmantoto polimēru – skāb-
barības plēvju, Big-Bag maisu, 

HDPE plastmasas kannu, dedzi-
nāšanu un nonākšanu dabā. Pie  -
 dāvājam lauksaimniekiem iespē -
ju ērti un videi draudzīgi atbrī -
voties no izmantotajiem ma  te   ri-
āliem, un nodrošinām, lai savāk-
tās plēves un plastmasas kannas 
nonāktu pārstrādes rūpnīcās.”

Par nodotajiem materiāliem 
tiek izsniegts pieņemšanas – 
nodošanas akts, kas kalpo kā 
izziņa Valsts Vides dienesta 
speciālistiem, ka šie atkritumi 
savākti atbilstoši likumdošanai 
un tiek pārstrādāti vai noglabāti 
videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus pieņem pa tāl-
runi 29221847 un pieteikto 
materiālu ZAAO savāks līdz 
23. jūnijam, iepriekš vienojoties 
par savākšanas dienu. Akcijā var 

ZAAO izsludina akciju 
lauksaimniekiem “Tīra sēta – 
laba sēta”

piedalīties gan fiziskas, gan juri-
diskas personas un viena savāk-
šanas reize skaitās kā viena izlo-
zes anketa. Akcijas noslēgumā 
tiks izlozētas piecas SIA “Agro-
serviss Valmiera” dā vanu kartes, 
katra 100 EUR vērtībā.

Akcijas nolikums pieejams 
ZAAO mājaslapā www.zaao.lv.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu 
pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, uzglabāšanu, 
apstrā di, pārvadāšanu, apglabā-
šanu un sabiedrības izglītošanas 
aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Legzdiņa

SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

10.00–11.00 Pārtikas Veterinārā dienesta aktualitātes – aktuālo  dzīvnieku slimību profilakse, 
labturības jautājumi, suņu reģistrācija

Pārtikas Veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis

11.00–12.00 Lauku atbalsta dienesta aktualitātes. Izmaiņas ES atbalsta maksājumos, pieteikšanās 
platību maksājumiem.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
speciāliste Zenta Špate

12.00–12.30 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”– Olita Untāle

12.30–13.00 Atbalsta finansējums lauksaimniekiem 2017. Valsts atbalsts lauksaimniecībai, tā 
saņemšanas nosacījumi.  Aktualitātes – konsultāciju projekts lauku saimniecībām.

LLKC Cēsu nodaļas vadītāja Dace Kalniņa, uzņēmējdarbības konsultante Gunda Kazerovska

Informatīvā diena 
lauksaimniekiem 

4. aprīlī plkst. 10.00
Pārgaujas novada pašvaldības zālē

Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

LLKC konsultante Pārgaujas novada teritorijā 
Daiga Kūriņa (speciāliste zemes nomas jautājumos, Attīstības plānošanas 
nodaļa) tālr. 26465544,  e-pasts: daiga.kurina@pargaujasnovads.lv

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

Jau informējām, ka 2016. gada 
30. septembrī SIA “ZAAO” dalīb-
nieku sapulcē, pie daloties visu 
28 pašvaldību pārstāvjiem, tika 
pieņemts lēmums atzīt vides 
izglītības nodro šināšanu Zie-
meļvidzemē (ZAAO darbības 
reģionā) par stratēģisku priori-
tāti. Sapulcē Pārgaujas novada 
pašvaldība tika aicināta izveidot 
vides izglītības infrastruktūru. 

Lai Vidzemes reģionā sek-
mētu un attīstītu izglītojamo 
praktiskās iemaņas, veidojot 
sabiedrības izpratni par vidi un 
vides saudzēšanu, pilnveidojot 
prasmes ilgtspējīgā vides kvali-
tātes saglabāšanā un dabas re-
sursu izmantošanā, integrējot 

Sākta projekta “Dabas un tehnoloģiju 
parka izveide” īstenošana

mācī bu procesā kvalitatīvi orga-
nizētu vides izglī tības teorē tisko 
bāzi un iespēju prak tiski iepazī-
ties ar dažādiem pro ce siem un 
vides tehnolo ģijām, Pār gaujas 
novada Stalbes pagastā tiks vei-
dots Dabas un tehno loģiju parks.

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
2017. gada 13. martā parakstīja 
līgumu ar projektētāju Ainaru 
Markvartu par projektēša-
nas uzsākšanu. Līgums paredz 
dabas un tehnoloģiju parka ēkas, 
piebrau camā ceļa un stāvlau-
ku ma būvprojekta izstrādi 
atbilstoši iepirkuma (identifi-
kācijas Nr. PNP 2017/3-DTP) 
noli kuma prasībām un spēkā 
esošajiem Latvijas Republikas 
nor matīvajiem aktiem, kas reg-
lamentē projektēšanas darbu.

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 

ir gandarīts, ka šāds projekts 
tiks īstenots novadā: “Tas ir ne 
tikai ieguvums novadam, bet arī 
reģionam. Esmu pārliecināts, 
ka Dabas un tehnoloģiju parks 
spēs piesaistīt jaunus investorus 
ekono miskās izaugsmes veici-
nāšanai, bet visbūtiskākais – tas 
palielinās sabiedrības izprati 
par vidi un tās saudzēšanu, lai 
mēs pēc iespējas racionālāk iz-
mantotu resursus, ko lietojam 
un iegādājamies ikdienā.”

Projekts “Dabas un tehno-
loģiju parka izveide” ietver 
parka infrastruktūras izveidi 
Pārgaujas novada Stalbes pa-
gastā, ne pie ciešamā aprīko-
juma iegādi un uzstādīšanu. Tā 
īste   nošanai Izglī tības un zināt-
nes ministrija pie šķīrusi valsts 
budžeta līdzekļus 897 561 EUR 
apmērā, projekta pirmā posma 
izmaksas ir 39 200 EUR. 
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VUGD atgādina: kūlas 
dedzināšana apdraud cilvēku 
dzīvību, īpašuma un apkārtējo 
vidi!

Lai gan pavasaris ir tikai 
nupat sācies, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests 
(VUGD) šogad ir dzēsis jau vai-
rāk nekā 80 kūlas ugunsgrē-
kus. VUGD atgādina, ka kūlas 
dedzināšana ir aizliegta un tā 
var apdraudēt cilvēku īpašumu, 
veselību un dzīvību, kā arī tā 
rada būtisku kaitējumu dabai.

Kūlas ugunsgrēku skaits, 
degšanas platības un aktivitāte 
katru gadu ir atkarīga no lai-
kapstākļiem un cilvēku attiek-
smes un apziņas. Ja ir mitrs un 
silts pavasaris, tad ātri izaug 
jaunā zāle un līdz ar to kūlas 
ugunsgrēku “sezona” nav ilga. 
Savukārt, ja ilgstoši nav bijis 
lietus un ir vēss vai silts, pērnā 
gada zāle kļūst aizvien sausāka, 
bet kūlas ugunsgrēku skaits un 
platības pieaug. 

2017. gada pirmais kūlas 
ugunsgrēks reģistrēts 3. febru-
ārī Smiltenes novada Blomes 
pagastā, kur pērnā gada zāle 
dega 2m2 platībā. 2016. gadā 
valstī reģistrēti 2730 kūlas 
ugunsgrēki, kuru rezultātā iznī-
cinātas 39 ēkas, bojā gājis viens 
cilvēks un cietuši septiņi cilvēki. 
Salīdzinot ar 2015. gadu, pagā-
jušajā gadā kūlas ugunsgrēku 
skaits samazinājies par 2,21%. 
Kūlas dedzināšanas rezultātā 
2016. gadā izdega 3232 hektāri 
Latvijas teritorijas, kas ir par 
0,7% mazāk nekā 2015.  gadā, 
kad izdega 3256 hektāri Latvijas 
teritorijas. 

Ik pavasari daļa iedzīvotāju 
cenšas apkopt savas teritori-
jas – daļa aizdedzina neapkoptās 
platības ļaunprātīgi, daļu node-
dzina bērni vai pusaudži spēlējo-
ties vai apzināti dedzinot pērno 
zāli, bet daļa no kūlas ugunsgrē-
kiem izceļas no nepieskatītiem 
ugunskuriem vai arī nevērīgi 
izmestiem izsmēķiem. 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku 
gadījumus, var secināt, ka vieni 
no tipiskākajiem kūlas dedzinā-
tājiem ir vidēja vecuma cilvēki 
un pensionāri, kas jau gadu des-
mitiem tādā veidā ir „apkopuši” 
savu īpašumu. Šie iedzīvotāji 
neapzinās, cik bīstama ir kūlas 

dedzināšana – tā ir nekontro-
lējama, jo liesmas var strauji 
izplatīties un pārmesties uz 
ēkām, tā nodarot būtisku kaitē-
jumu dabai, jo iznīcina vērtīgus 
augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus 
un putnu ligzdas.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumos Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, 6. 
punktā noteikts, ka ikvienas per-
sonas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var novest pie uguns-
grēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla 
un lai samazinātu kūlas uguns-
grēku skaitu, iedzīvotājiem un 
pašvaldībām ir jāsakopj savi 
īpašumi jau rudenī – jānopļauj 
zāle un jānovāc atkritumi. Teri-
torijas sakopšana ir jāveic sis-
temātiski, regulāri to attīrot no 
degtspējīgiem atkritumiem un 
teritoriju ap ēkām 10 metrus 
platā joslā attīrot no sausās zāles 
un nenovākto kultūraugu atlie-
kām. Sakoptā īpašumā pavasarī 
neveidosies sausā zāle un nebūs 
iespējama tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka paš-
valdību iesaistīšanās gan sakop-
jot teritoriju, gan pašvaldības 
saistošajos noteikumos nosakot 
pienākumu un nosacījumus teri-
torijas sakopšanai, kā arī kontro-
lējot šo nosacījumu izpildi.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji 

pamana kūlas ugunsgrēku, ne -
ka vējoties ir jāzvana VUGD uz 
tālruni 112 un jānosauc precīza 
adrese vai pēc iespējas precīzāk 
jāapraksta vieta, kur izcēlies 
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona 
numurs, un jāatbild uz dispečera 
jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk 
paziņot ugunsdzēsējiem glābē-
jiem par izcēlušos ugunsgrēku, 
lai viņi varētu savlaicīgi ierasties 
notikuma vietā, pirms liesmas 
ir izplatījušās lielā platībā un 
apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas sākt 
kūlas dzēšanu pirms ugunsdzē-

Svarīga informācija novada iedzīvotājiem
sēju ierašanās, tad sākotnēji 
ieteicams ir objektīvi izvērtēt 
esošo situāciju un pārliecināties, 
vai dzēšanas darbi neapdraudēs 
iedzīvotāja veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu 
var mēģināt apdzēst ar ūdeni, 
smiltīm, vai arī izmantojot koku 
zarus, piemēram, egļu zarus. 
Nav ieteicams mēģināt liesmas 
apdzēst tām uzkāpjot virsū, jo, 
iespējams, apavu zole var neiz-
turēt uguns radīto karstumu, kā 
arī no karstuma var aizdegties 
drēbes. Dzēšot liesmas vai glāb-
joties no tām, ir jāstāv izdegu-
šajā pusē, aptuveni 1–2 metru 
attālumā no liesmām, jo tāde-
jādi, ja liesmas pēkšņi mainītu 
virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk 
apdraudēts. Saprotot, ka kūlas 
ugunsgrēka dzēšana nav droša, 
iedzīvotājam, lai neapdraudētu 
savu veselību un dzīvību, ir 
jāpārtrauc liesmu dzēšana un 
jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI 
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Saistībā ar kūlas ugunsgrē-
kiem VUGD kontrolē, vai tiek 
ievērotas „Ugunsdrošības notei-
kumu” prasības. Ja konstatēts 
pārkāpums, tiek uzsākta admi-
nistratīvā lietvedība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir pare-
dzētie šādi sodi:

• atbilstoši Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 
(LAPK) 179. panta ceturtajai 
daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām divsimt astoņdesmit 
līdz septiņsimt eiro;

• atbilstoši LAPK 51.panta 
otrajai daļai par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpil-
dīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no simt četrdesmit 
līdz septiņsimt eiro, bet juridis-
kajām personām - no septiņsimt 
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; 

• saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2016. gada 19. aprīļa notei-
kumu Nr. 238 „Ugunsdrošības 
noteikumi” 21. punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai 
objekta teritorijā nenotiktu 
kū las dedzināšana. Par šīs prasī-

bas pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 
179. panta pirmajai daļai VUGD 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
per sonām no trīsdesmit līdz 
div simt astoņdesmit eiro, bet 
juridis kai personai – no divsimt 
astoņ desmit līdz tūkstoš četr-
simt eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad VUGD sadarbojas ar 
Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas 
degšanas vietām. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem tiek 
samazināts Eiropas Savienības 
platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pa-
mana, ka kāda persona dedzina 
kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz 
tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts 
policijai par pārkāpēju.

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN 
PATIESĪBA PAR KŪLAS DEDZI-
NĀŠANU

VUGD norāda, ka visi pastāvo-
šie mīti par kūlas dedzināšanas 
lietderīgumu neatbilst patiesī-
bai.

MĪTS: Kūlas dedzināšanu ir 
iespējams kontrolēt. PATIESĪBA: 
Vēja un citu apstākļu ietekmē, 
degšanas virziens var mainīties, 
liesmas var strauji izplatīties un 
pārmesties uz ēkām utt. Cilvēki 
neapzinās, ka, jo garāka zāle, 
jo lielākas liesmas un līdz ar to 
nekontrolējamāks ugunsgrēks.

MĪTS: Kūlas dedzināšana ne-
nodara kaitējumu dabai. PATIE-
SĪBA: Kūlas dedzināšana nodara 
būtisku kaitējumu dabai un tās 
bioloģiskajai daudzveidībai, 
iznī   cina vērtīgus augus, kukai-
ņus un sīkdzīvniekus, putnu 
ligzdas. Vislielākais ļaunums 
tiek no darīts, dedzinot kūlu lie-
lās platībās un vēlu pavasarī vai 
pat vasarā, kad ir pamodušies 
gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas 
putnu ligzdas, sadētas olas. Tur-
klāt dedzinātas tiek arī putniem 
nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru 
un upju palienes.

MĪTS: Pēc kūlas dedzināšanas 
zeme paliek vērtīgāka un auglī-
gāka. PATIESĪBA: Kūlas dedzi-
nāšana samazina sugu daudz-
veidību un tā vienkāršojas. 
Dedzināšanas rezultātā virsroku 
gūst dažas bieži sastopamas 
graudzāles ar stipru sakņu sis-

tēmu, kas sāk dominēt agrākās 
sugu daudzveidība vietā. Tās 
rezultātā izzūd retās vai tikai 
dabiskiem zālājiem raksturīgās 
sugas, bet dedzināšana, sadegot 
organiskajām vielām, rada arī 
mēslošanas efektu, kas dabis-
kai pļavai nav vajadzīgs. Kā arī 
kūlas dedzināšanas dēļ sama-
zinās sugu daudzveidība, kas 
attiecīgi mazina dabas estētisko 
skaistumu – dabā izzūd dažādas 
krāsas, smaržas un skaņas, ko 
rada floras un faunas daudzvei-
dīgums.

MĪTS: Dedzinot kūlu ir iespē-
jams cīnīties ar ērcēm. PATIE-
SĪBA: Lai gan daļa ērču sadeg, 
taču to skaits nav liels, jo zāle vēl 
nav izaugusi, un lielākā daļa no 
ērcēm vēl nav aktīvas.

MĪTS: Kūlas dedzināšana ir 
senlatviešu tradīcija. PATIESĪBA: 
Senajos ticējumos un lauksaim-
niecības aprakstos nav liecību, 
ka tā būtu pašmāju tradīcija. 
Turklāt bieži tiek pat pieminēts, 
ka zāles pat trūcis. Latviešiem 
savs zemes gabals bija svēts un 
tas tika izmantots pilnībā un 
apkopts rūpīgi, līdz ar to pava-
saros uz laukiem sausās zāles 
nebija. Kūlas dedzināšana Lat-
vijā sākās Padomju laikos, to 
ieviesa iebraucēji. 

VUGD katru gadu informē 
un izglīto iedzīvotājus par kūlas 
dedzināšanas bīstamību, bet ar 
to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku 
skaitu samazinātu –  joprojām 
ik gadu tiek reģistrēts ievēro-
jams skaits kūlas ugunsgrēku, 
kuros nodeg vairākas ēkas un 
pat cieš cilvēki. Lai samazinātu 
kūlas ugunsgrēku skaitu,  nepie-
ciešama aktīvāka pašvaldību 
iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju 
domāšanas un uzvedības maiņa, 
apzinoties savas rīcības iespēja-
mās traģiskās sekas.

VUGD un Pārgaujas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus 
sakopt sev piederošās terito-
rijas bez kūlas dedzināšanas 
un gadījumos, ja ir izcēlies 
kūlas ugunsgrēks – nekavē-
joties zvanīt VUGD uz tālruni 
112.

Plašākai informācijai:
Inta Šaboha,

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

prese@vugd.gov.lv 

Turpinājums no 1.lpp.

Piektajā un sestajā mačā 
pārāki izrādījās cēs nieki, kuri 
savā laukumā uzvarēja ar 7:4, bet 
viesos – ar 5:4, sērijā atjaunojot 
neizšķirtu rezultātu – 3:3. Sēri-
jas izšķirošā spēle notika Cēsīs 
un izrādījās vismazāk rezultatī-
vākā no visām. Pirmajā periodā 
viesus vadībā ar 1:0 izvirzīja 
Emīls Eglītis, bet otrajā cēsnieks 
Andris Rajeckis panāca neiz-
šķirtu rezultātu. Pēdējā trešdaļā 
komandās vēlreiz apmainījās ar 

vārtu guvumiem – uz stalbieša 
Edgara Puriņa precīzo metienu 
(2:1) ar to pašu atbildēja And-
ris Rajeckis – 2:2. Komandām 
bija jāaizvada desmit minūšu 
pagarinājums. Pašā tā izskaņā 
“Pārgauja” izspēlēja kombinā-
ciju, kuras noslēgumā Gvido 
Lauga izdarīja tālu metienu, kas 
izrādījās netverams “Lekringa” 
vārtsargam Normundam Krūmi-
ņam – 3:2, uzvaras vārtus Stalbes 
komanda guva tikai divas sekun-
des (!) pirms pagarinājuma bei-
gām. Sērijā “Pārgauja” triumfēja 

ar 4:3, pirmo reizi kluba vēsturē 
iekļūstot pusfinālā.”

Sporta kluba “Pārgauja” 
priekšsēdētājs Monvids Skras-
tiņš, komentējot rezultātu, ir 
nosvērts: “Prieks par padarīto 
darbu, par to, ka mums ir izde-
vies pārrakstīt vēsturi, ieprieci-
nāt skatītājus un līdzjutējus, bet 
šī rezultāta pamatā ir smags tre-
nera Ingusa Laiviņa darbs, kap-
teiņa Mārtiņa Rajecka komandas 
saliedēšanas spējas, protams, 
visu pārējo spēlētāju 100% 
atdeve spēlēm un uzticēšanās 

trenerim un kapteinim. Lielas 
izmaiņas notika pagājušajā gadā, 
jo komandai bija vajadzīgs jauns 
dzinulis, lai tā neapstātos un 
neietu uz leju, bet ietu pretēji – 
uz augšu. Tika nomainīts trene-
ris, strādāts pie spēlētāju attiek-
smes. Šobrīd rezultāti rāda, ka 
esam pareizajā virzienā. Noteikti 
strādāsim pie tā, lai skatītājiem 
būtu interese nākt uz mūsu spē-
lēm arī turpmāk!”

Sportiskā intriga vēl joprojām 
ir liela, tādēļ turam īkšķus un 
vēlam veiksmi mūsu sporta 

klubam “Pārgauja” turpmākajās 
spēlēs! 

Tuvākā spēle notiks jau 
1. aprīlī Lielvārdes novada 
sporta centrā. Tiek organizēts 
fanu autobuss no Stalbes 
sporta zāles plkst. 16.30. Vietas 
nepieciešams rezervēt pa tālr. 
26216967 (maksa 2 EUR no 
per sonas). Informējam, ka 
“Arēna Rīga” 8. aprīļa spēlēm 
“Pārgaujas” fanu zonas ir 113 
sektorā pa kreisi un viss 114 un 
115 sektors.

Sporta klubs “Pārgauja” pirmo reizi cīnīsies 
par medaļu “Arēnā Rīga”

mailto:prese@vugd.gov.lv
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Evija Pumpuriņa,
Stalbes vidusskolas vēstures skolotāja

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu 
no 18. līdz 22. martam trīs jaunieši no 
Pārgaujas novada – Juta Mocāne (Stal-
bes vidusskola), Kārlis Roberts Rudzītis 
(Straupes pamatskola) un Evita Priedīte 
(Raiskuma internātpamatskola-rehabili-
tācijas centrs) – kopā ar Stalbes vidussko-
las skolotāju Eviju Pumpuriņu devās uz 
Pjemontas reģionu Itālijā, kur piedalījās 
Eiropas Savienības pro grammas “Eiropa 
pilsoņiem” projektā “Tīrās monētas. Vei-
cinot likumību labākai Eiropas nākotnei”. 
Projekta tikšanās notika Kasalborgones, 
Bruzasko un Lauriano pilsētās, kur pulcē-
jās jaunieši, skolotāji un politiķi no Latvi-
jas, Itālijas, Maltas, Rumānijas un Serbijas, 
lai apspriestu Eiropas attīstībai svarīgus 
jautājumus un apmainītos ar idejām, kā 
stiprināt tiesiskumu un nodrošināt vien-
līdzīgas iespējas ikvienam Eiropas Savie-
nības pilsonim. 

Projekta laikā dalībniekiem dažādās 
aktivitātēs bija iespēja iepazīties ar Itā-
lijas pieredzi, cīnoties ar vienu no būtis-
kākajiem apdraudējumiem tiesiskumam 
– organizēto noziedzību jeb mafiju. Dalīb-
nieki apmeklēja villu, kurā vēl 20. gad-
simta astoņdesmitajos gados saimniekoja 
mafija un kur mūsdienās ir ierīkots anti-
mafijas izglītības centrs “Cascina Caccia”, 
kas iepazīstina apmeklētājus ar organizē-

Pārgaujas novada jaunieši piedalās 
Eiropas Savienības programmas 
“Eiropa pilsoņiem” projektā Itālijā

tās noziedzības vēsturi Itālijā un ar pastā-
vīgās ekspozīcijas palīdzību uztur dzīvu 
mafijas noslepkavoto cilvēku piemiņu. 

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

Pārgaujas novada galda kalendāra 
“Naktsmītnes Pārgaujas novadā 2017” 
marta mēnesis veltīts viesu namam 
“Bērzi”, kas atrodas Plācī, Straupes 
pagastā. Viesu nama saimnieks Kaspars 
Rutkovskis laipni pastāsta un izrāda ne 
tikai viesu namu, kurā pieejamas piecas 
istabas, bet arī pastāsta par kafejnīcu, 
kurā ir iespēja paēst gan pusdienas un 
vakariņas, gan arī uzklāt banketa galdu. 
Bez kafejnīcas un viesu nama klientiem 
ir pieejams arī pārtikas un saimniecības 
preču veikals. 

Elīna Astahovska (E.A.): Kad Jums 
radās ideja par viesu nama veidošanu?

Kaspars Rutkovskis (K.R.): Lai arī pēc 
profesijas esmu celtnieks, 2000. gadā 
radās doma par kafejnīcas izveidošanu 
bijušās Patērētāju biedrības ēdnīcā, kas 
arī īstenojās. Pēc tam radās ideja, ka varētu 
piedāvāt arī viesnīcas pakalpojumus, 
tādēļ piebūvējām klāt istabiņas. Bija arī 
pirts. Šobrīd tās vairs nav, bet neesmu 
atmetis plānu, ka to vajadzētu atjaunot. 
Šobrīd banketu varam nodrošināt 50 
personām, bet gribas izveidot vietu, kur 
varētu apkalpot līdz pat 100 personām, 
kā arī paplašināt guļvietu skaitu.

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

K.R.: To vairāki viesi ir atzinuši un 
pat brīnījušies, ka “Bērzi” piedāvā “trīs 
vienā”. Kur vēl laukos ir bijis tā, ka vienā 
ēkā ir iespēja paēst siltu ēdienu, iepirkties 
veikalā un atpūsties istabiņā! Arī šis ir 
bijis iemesls, kādēļ viesi izvēlas tieši 
“Bērzus”. Viesu nams darbojas katru 
dienu visu diennakti, bet, ja iepriekš nav 
veikta rezervācija, tad var gadīties, ka 
ir nepieciešams zva nīt un uzgaidīt, līdz 

Viesu nams “Bērzi” – ērta nakšņošanas vieta 
Pārgaujas novada izzināšanai

atbraucu ielaist viesus numuriņā. 
E.A.: Kas pie Jums viesojas biežāk – 

latvieši vai ārzemnieki?
K.R.: Vasaras periodā, īpaši jūlijā un 

augustā, pārsvarā pie mums brauc tūristi 
no ārzemēm, bet, protams, ir arī latvieši. 
Esam ceļa malā, tādēļ pie mums apmetas 
arī viesi, kas pēdējā brīdī izlemj palikt 
Pārgaujas novadā. Lai gan pēdējos gados 
prakse rāda, ka tūristi plāno savu mar-
šrutu un naktsmītni izvēlas laicīgi. Pie 
mums paliek dažādu iemeslu dēļ – gan 
dažādu aktivitāšu īstenošana, gan pasā-
kumu apmeklēšana. Man ir bijis tāds uni-

kāls gadījums, ka pie mums palika cilvēks, 
kas apmeklēja Positivus festivālu Salac-
grīvā. Viņš atbrauca pie mums izgulēties 
un brauca atpakaļ. Ir arī tādi, kuriem 
novadā ir jākārto darba jautājumi, tādēļ 
uz vairākām dienām vai nedēļām apmetas 
pie mums.

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

K.R.: Pa nakti šeit nepalieku, bet, 
kad esmu uz vietas, tad vienmēr paēdu 
pusdienas vai vakariņas. 

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

Tieši “Cascina Caccia” apmeklējumu Pār-
gaujas novada jaunieši pieskaitīja pie 
saviem spilgtākajiem projekta iespai-
diem. Jaunieši ievēroja, ka pastāv saikne 
starp organizēto noziedzību un cilvēku 
attieksmi pret to: cilvēkiem esot vienal-
dzīgiem pret netaisnību, rodas labvēlīga 
augsne noziedzības uzplaukumam. Brīvo 
laiku Pārgaujas novada jaunieši pavadīja 
kopā ar Latvijas delegācijas un citu val-
stu dalībniekiem. Visi kā viens atzina, ka 
piecās Itālijā pavadītajās dienās izdevās 
noslēgt ne vienu vien jaunu draudzību.  

Projekta organizatori ārvalstu dele-
gācijām bija sarūpējuši arī aizraujošu 
Pjemontas reģiona kultūras programmu. 
Dalībnieki apmeklēja Kasalbor gones un 
tuvākās apkārtnes ievē rojamākās vēstu-
riskās vietas, kas parāda reģiona attīstību 
no senajām romiešu pilsētām līdz jauno 
laiku valdnieku krāšņajām pilīm, un apbrī-
noja elpu aizraujošas dabas ainavas – zie-
došus forsītiju krūmus, aiz kuriem tālumā 
paveras Alpu kalnu sniegotās virsotnes.

K.R.: Ir man savi vaļasprieki, kurus 
apvienoju esot šeit, piemēram, makšķerē-
šana. Cenšos atrast laiku arī, lai aizbrauktu 
uz kādu tuvējo ezeru, bet noteikta darba 
laika man nav. Kad ir klienti, savu dienas 
grafiku pa kārtoju viņiem, kad ir brīvāks –  
darbojos ar saviem vaļaspriekiem.

Viesu nams “Bērzi” ir vien kāršs, bet 
sakopts. Istabiņas var rezervēt internetā 
vai rakstot uz e-pastu firma.leo@inbox.
lv, bet kafejnīcas piedāvātos ēdienus 
varat baudīt katru dienu no plkst. 13.00 
(vasaras sezonā jau no plkst. 11.00). 

Viesu nams “Bērzi” atrodas Straupes pagasta Plācī, 25 km no Cēsīm, autoceļa Inčukalns–Valmiera–Igauijas robeža malā.

Kārlis Roberts, Juta un Evita priecājas 
par kultūras programmu. 
Foto: Evija Pumpuriņa
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

2017. gada februārī amatier-
teātris “Rozbeķēni” atzīmēja 
savu 5. gadadienu ar pasā-
kumu “Jautrība mūs kopā tur!”. 
Jau sākumā tika atgādināts, ka 
Rozbeķēni ir pazīstami ar savu 
neparastumu, atļaušanos būt 
unikāliem un spēju pārsteigt 
skatītājus visnegaidītākajos vei-
dos. Un tiešām, pasākumā ik 
mirkli bija iespēja par to pārlie-
cināties, sākot no tradicionāla, 
bet amizanta izrādes “skeča”, 
līdz ēnu teātrim, liliputu dejām 
un luminiscējošu aktieru izrā-
dēm. 

Bijušās Rozulas pamatskolas 
direktore un biedrības “Roz-
beķu saime” vadītāja Ilze Kri-
vašonoka pastāstīja par teātra 
mākslas attīstības vēsturi Rozu-
las pusē: “Pāršķirstot vēstures 
lapaspuses, droši varu teikt, ka 
teātra tradīcijas Rozulā ir sāku-
šās pagājušā gadsimta 50. gados, 
turklāt visu aktivitāšu pamatā ir 
skola un skolotāji. Visos laikos 
skolā katru gadu tika iestudēta 
kāda izrāde. Paldies visiem, kuri 
bijuši režisori mūsu skolas izrā-
dēm, paldies skolotājiem, kuri 
iesaistījās teātra dzīvē! Prieks, 
ka teātris nav zudis, un rozulieši 
turpina spēlēt.”

Daudz uzslavu tika teikts šī 
brīža režisorei Inesei Mangu-
lei, kuru Rozbeķēni ļoti mīl un 
nav gatavi palaist prom, jo viņa 
ir radošu ideju pilna, atsaucīga, 
mīļa, bet arī stingra un prasīga. 
Inese Mangule dalījās atmiņās 
par to, kā viņa jauši vai nejauši 
kļuva par Rozbeķēnu vadītāju: 
“Rozbeķēni ir tikpat traki kā 
es, tādēļ mēs tik labi saprota-
mies! Esmu pateicīga, ka esmu 
no nākusi šajā vietā, kur apkārt 

Amatierteātra “Rozbeķēni” 
5 gadu jubilejas pasākums 
jautri aizvadīts

ir tik daudz pozitīvu un radošu 
cilvēku! Paldies, skatītāji, ka 
nākat uz izrādēm un esat kopā 
ar mums! Paldies arī Pārgaujas 
novada pašvaldībai, īpaši kultū-
ras darbiniecēm, kuras palīdz 
iegādāties materiālus mūsu 
ideju īstenošanai! Apsolu, ka 
Rozbeķēni turpinās savu dar-
bību vēl ilgi ilgi…”

Arī Pārgaujas novada priekš-
sēdētājs Hardijs Vents uzsvēra, 
ka Ineses Magules vadībā Rozbe-
ķēni ir īstenojuši neprātīgas un 
skaistas idejas, ko skatītājs citur 
tuvākajā apkārtnē neredzēs. 
Sveicēju vidū bija arī Raiskuma 

koris, deju kolektīvs “Idumeja” 
un amata brāļi un māsas no ama-
tierteātriem “Sapņojums” un 
“Punkts uz i”, kā arī visi  esošie 
un bijušie Rozbeķēni. Pasākumu 
noslēdza svētku kūkas baudī-
šana. 

Par augsto māksliniecisko 
kva litāti liecina arī tas, ka 
19. mar tā Pārgaujas novada 
amatier  teātru skatē, ko vēr-
tēja režisors un aktieris Valdis 
Lūriņš,  Rozulas amatierteātris 
“Roz beķēni” ieguva I pakāpi. Pal-
dies par ieguldīto darbu un rado-
šumu! Ar nepacietību gaidām 
nākamo izrādi jūsu izpildījumā.

Solveiga Ruska, 
kultūras pasākumu organizatore

2018. gadā notiks XXVI 
Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki, bet jau šogad 
dejotāji un dziedātāji atrāda 
obligāto repertuāru apriņķu 
skatēs. 

18. martā visas dienas 
garumā Cēsu apriņķa dejotāji 
tikās deju skatēs Vecpiebalgā 
un Cēsīs, lai atrādītu žūrijai 
deju lieluzvedumam “Māras 
zeme” plānotās dejas. Šogad 
žūrijas sastāvā  bija Deju svētku 
virsvadītāji, horeogrāfi un jomas 
eksperti – Jānis Purviņš, Jānis 
Ērglis, Taiga Ludborža, Zanda 

Mūrniece un Maruta Alpa.
Katrs kolektīvs skatē šogad 

atrādīja 2 dejas, F grupas kolek-
tīvi (seniori) un C grupas dejotāji 
(jaunieši) šajā sezonā apguva 
divas dejas un tās arī atrādīja, 
savukārt  pārējo grupu kolektīvi 
bija apguvuši 3 dejas un paši 
varēja izvēlēties, kuras divas 
dejas atrādīt.

No Pārgaujas novada šogad 
deju skatē piedalījās 5 deju 
kolektīvi un ieguva šādus rezul-
tātus:

• senioru deju kolektīvs 
“Munsturis”, vadītāja Ineta 
Indriksone (F grupa) – 2. pakāpe 
(35.3 punkti);

• vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Straupe”, vadītāja 
Rudīte Jurciņa (E grupa) – 
augstākā pakāpe (45.8 punkti);

• deju kolektīvs “Idumeja”, 
vadītāja Ginta Berķe (B grupa) – 
1. pakāpe (51.2 punkti);

• Idumejas deju studija, 
va dī tāja Ginta Berķe (C grupa) –  
dip loms par piedalīšanos (28.7 
punkti);

• Stalbes vidusskolas 1.–4. 
klašu deju kolektīvs, vadītāja 
Ginta Berķe (bērnu kolektīvi) – 
2. pakāpe (39.5 punkti). 

Šogad visā Latvijā skatēm 
pieteikti 789 deju kolektīvi, 
kas ir teju par 200 vairāk kā 
pagājušajā gadā. 

Turpinājums 7. lpp.

Cēsu apriņķī aizvadītas deju 
kolektīvu un koru skates

Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

Laikā starp saspringtajām 
deju kolektīvu skatēm un 
koru skatēm pirmo reizi nori-
sinājās arī Pārgaujas novada 
amatierteātru skate. Tajā pie-
dalījās visi trīs novada amatier-
teātri. 

Pirmie uz skatuves kāpa 
Straupes pagasta amatierteātra 
“Sapņojums” dalībnieki, kuri 
izrādīja Danskovītes lugas 
“Anto na un Annas jaunie piedzī-
vojumi” 2. daļu “Kāzu gada 
jubileja”. Izrādes režisore ir Ināra 
Baltgalve. Savukārt, kā nākamais 
skatē uzstājās Raiskuma pagasta 
amatierteātris “Punkts uz i”, 
kura aktieri izspēlēja Hermaņa 
Paukša lugu “Piedod, Bokačo, 
ja vari...”. Izrādes režisore – 
Dace Narvile. Pēdējie uzstājās 

Ar labiem rezultātiem 
aizvadīta pirmā 
Pārgaujas novada 
amatierteātru skate

Rozulas jauniešu amatierteātris 
“Rozbeķēni”, kuri bija iestudējuši 
Baiba Jukņevičas lugu “Meitu 
derības”. Izrādes režisore ir 
Inese Mangule. 

Visu skates laiku kolektīvus 
vēroja un vērtēja žūrijas 
ko misijas loceklis Valdis Lūriņš. 
Pēc skates Valdis Lūriņš atzina, 
ka visi novada teātri bija labi 
sagatavojušies, kā arī teātros ir 
redzamas labas perspektīvas 
nākotnei. Protams, Lūriņš arī 
atzina, ka teātriem vēl ir kur 
augt, attīstīties un pilnveidoties. 
Skatē amatierteātri “Punkts uz i” 
un “Sapņojums” ieguva II pakāpi, 
savukārt “Rozbeķēni” ieguva I 
pakāpi. 

Novēlam arī turpmāk novada 
amatierteātriem panākumus, 
kā arī pilnas skatītāju rindas uz 
izrādēm!

Rozulas jauniešu amatierteātris “Rozbeķēni”. Foto: Solveiga Ruska

Straupes pagasta amatierteātris “Sapņojums”. Foto: Solveiga Ruska

Raiskuma pagasta amatierteātris “Punkts uz i”. Foto: Solveiga Ruska

“Rozbeķēnu” režisore Inese Mangule. Foto: Elīna Astahovska

Amatier teātris “Rozbeķēni”  5 gadu jubilejas pasākumā. Foto: Elīna 
Astahovska
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PASĀKUMI APRĪLĪ
2. aprīlī plkst. 16.00 

Raiskuma pagasta tautas namā “Auciemmuižā”
 IGO un AIVARS HERMANIS

 ar koncertprogrammu “KAIMIŅU DEJAS”
Ieejas maksa EUR 3.50

• • • • •
16. aprīlī 

LIELDIENAS ROZULĀ
Kad Lieldienu rītā ir nomazgāta strautā mute, kad apēstas 

13 dzērveņu ogas, kad ģimenes lokā ir uzvarētas olu kaujas, 
laiks doties uz Rozulu, kur jau sen iedibināta tradīcija – 

lustīga Lieldienu svinēšana. Arī šogad programma būs raiba 
kā Lieldienu ola, un ikviens varēs atrast sev ko piemērotu.

 Plkst. 13.00 ar latviešu tautasdziesmām varēs stiprināt 
savas senču saknes, sasildīt sirdis un iegūt iekšēju mieru 

Ingas Karpičas koncertā “Dvēseles dziesma”. Viņas 
kokles spēle un skaistā balss spēs aizskart ikviena klātesošā 

dvēseles stīgas.
Ap plkst. 13.30 tiek gaidīti aktīvākie Lieldienu svinētāji, 
kuri varēs piedalīties dažādās izdarībās un stafetēs, vīri 
varēs parādīt savu spēku, kāpjot umurkumura stabā pēc 

balvām, bērni varēs priecāties piepūšamajās atrakcijās, bet 
kārumnieki varēs izbaudīt gardu pavasara zupu. Un kur vēl 

šūpošanās un olu ripināšana!
 Aicinām visus jautri sagaidīt Lieldienas ģimenes un 

draugu lokā! Līdzi ņemiet raibās Lieldienu olas!
• • • • •

16. aprīlī plkst. 22.00
 Rozulas tautas namā 

balle ar grupu “VĒJA RADĪTIE”
Ieejas maksa EUR 3.00

• • • • •
17. aprīlī plkst. 17.00 

Straupes baznīcā 
Jānis Lūsēns “DIATONISKĀ KANTĀTE”

Koncertā uzstāsies:
Salacgrīvas novada Lielsalacas evaņģēliski luteriskās 

baznīcas draudzes koris “Dvēseles dziesma”, Salacgrīvas 
novada Liepupes pagasta jauktais koris “Pernigele”,
Pārgaujas novada Straupes pagasta jauktais koris.

Diriģente Arta Zunde, ērģelniece Jana Zariņa
• • • • •

21. aprīlī plkst. 17.00 
Straupes tautas namā 
“ZĀĻU ZINTIS” 

tikšanās ar Zeltīti Kavieri – 
vienu no pieredzes bagātākajām ārstniecības augu 

audzētājām un pārstrādātājām Latvijā. 
Ieeja bez maksas.

• • • • •
29. aprīlī plkst. 13.00 

Raiskuma pagasta tautas namā “Auciemmuiža” 
ansambļa “LAIKA RITMI” 

5 dziedošo gadu tikšanās koncerts ar draugiem
Ieeja bez maksas.

Haralds Bruņinieks,
Sacensību galvenais tiesnesis

Sacensības notika 18. martā 
Kocēnu sporta namā. Visām 
vecuma un dzimuma grupām 
vajadzēja izpildīt pietupienus ar 
svaru stieni plecos, mainījās vie-
nīgi to smagums, pusaudži veica 
vingrinājumu ar 40% no ķer-
meņa masas, sievietes ar 70%, 
pārējās grupas ar 120%.Vīrie - 
šu dzimuma pārstāvji iz pildīja 
atspiešanos līdztekās, sie vietes 
atspiešanos balstā guļus.

REZULTĀTI
Pusaudžu kategorijā:
1. vieta Mārtiņam Megnim 

(Sporta klubs „Ferrum”, Cēsis);
2. vieta Jānim Andrianam Kur-

meļovam (Sporta klubs „Fer-
rum”, Cēsis);

3. vieta Ērikam Roštokam 
(Kocēnu novads).

Jauniešu kategorijā:
1. vieta Naurim Šalgūnam (Ko-

cēnu novads);
2. vieta Dāvim Lūkam (Cēsu 

novads);
3. vieta Kristiānam Gaspar so-

nam (Pārgaujas novads, sporta 
klubs ZAS).

 Junioru kategorijā:
1. vieta Egīlam Lobuzovam 

(Priekuļu tehnikums);
2. vieta Atim Ciesniekam 

(Sporta klubs „Ferrum”, Cēsis)
Vīriešu kategorijā:
1. vieta Mārcim Karnetam 

(Sporta klubs „Ferrum”, Cēsis);
2. vieta Jurim Liniņam (Lim-

bažu novads, sporta klubs ZAS);

Noslēdzies 3. Latvijas 
čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā otrais posms

3. vieta Francim Freiden ber-
gam (Valmiera, „Boksa klubs”).

Senioru kategorijā:
1. vieta Ivaram Oraševskim 

(Pārgaujas novads, sporta klubs 
ZAS);

2. vieta Valdim Mednim (Pār-
gaujas novads, sporta klubs ZAS).

Jaunietēm:
1. vieta Montai Vimbai (Kocē-

 nu pamatskola);
2. vieta Annai Elīzai Rubulei 

(Limbažu novads, sporta klubs 
ZAS);

3. vieta Nadīnai Bergai (Ko -
cēnu pamatskola).

VPDK “Straupe” kolektīvs ar vadītāju Rudīti Jurciņu. 
Foto: Solveiga Ruska.

jiem izturību, neatlaidību, raitu 
deju soli, lai visiem nākoš gad 
izdodas tikt pie ceļa zīmes uz 
Deju svētkiem!

Sākot ar 25. martu Latvijā 
tiek aizvadītas koru skates, 
kuras ilgs līdz pat aprīļa beigām. 
Katru nedēļas nogali notiks 
vairākas koru skates, lai līdz 
aprīļa izskaņai aptvertu visus 
24 koru apriņķus. Pirmās koru 
skates tika aizvadītas Pie rī gas, 

Cēsu un Limbažu koru apriņķī.  
Jau agrā 25. marta rītā 

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
pul cējās Cēsu apriņķa kori – 
jauk tie, sieviešu un vīru kori. 
Dzie dā tāju pulkā no Pārgaujas 
no vada bija Raiskuma pagasta 
jauktais koris un Straupes 
pa gasta jauktais koris. 

Šogad žūrijas sastāvā bija 
kordiriģente Aira Birziņa, kom-
ponists un mūziķis Uģis Prauliņš 
un kordiriģents, pedagogs Jānis 
Baltiņš. 

Katrs kolektīvs izpildīja 
3 dzies mas. Abi Pārgaujas 
no vada kori bija jaukto koru 
B gru  pā un ieguva šādus rezul-
tātus:

• Straupes pagasta jauktais 
koris, diriģente Arta Zunde – 
2. pakāpe (38.22 punkti);

• Raiskuma pagasta jauktais 
koris, diriģents Andris Rubenis – 
3. pakāpe (31.44 punkti).

Pārgaujas novada pašvaldība 
novēl koristiem izturību, ska-
nīgu dziedājumu un cītīgu darbu, 
lai nākamgad koriem izdodas 
nokļūt Dziesmu svētkos!

Turpinājums no 6. lpp.

Nenoliedzami, ka Deju svētki 
ir motivācija, lai veidotu jaunus 
deju kolektīvus, atjaunotu izju-
kušos kolektīvus un tur pinātu 
jau esošo kolektīvu attīstību. 
Daudzo deju kolektīvu skaits lie-
cina, ka konkurence, lai nākam-
gad tiktu dejot Daugavas sta-
dionā, būs sīvāka kā nekad. 

Vēlam visiem mūsu dejo tā-

Juniorēm:
1. vieta Gitai Hofmanei (Pār-

gaujas novads, sporta klubs ZAS).
Sievietēm:
1. vieta Anetei Gudrei (Saul-

krastu novads, sporta klubs 
ZAS);

2. vieta Ivetai Laivai (Sporta 
klubs „Ferrum”, Cēsis);

3. vieta Margitai Zariņai (Pār-
gaujas novads, sporta klubs ZAS).

Seniorēm:
1. vieta Olgai Oraševskai (Pār-

gaujas novads, sporta klubs ZAS).
Absolūtajā vērtējumā 

vīrie šu grupā:
1. vieta Mārcim Kornetam 

(Sporta klubs „Ferrum”, Cēsis);
2. vieta Egīlam Lobuzovam 

(Priekuļu tehnikums);

3. vieta Jurim Liniņam (Lim-
bažu novads, sporta klubs ZAS).

Absolūtajā vērtējumā sie
vie šu grupā:

1. vieta Anetei Gudrei (Saul-
krastu novads, sporta klubs 
ZAS);

2. vieta Gitai Hofmanei (Pār-
gau jas novads, sporta klubs 
ZAS);

3. vieta Olgai Oraševska (Pār-
gaujas novads, sporta klubs ZAS).

Paldies sacensību atbal stī-
tājiem, Latvijas Tautas sporta 
asociācijai, Latvijas sporta Fede-
rāciju padomei, Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Kocēnu 
novada pašvaldībai.

Cēsu apriņķī aizvadītas 
deju kolektīvu un koru skates

Uzvarētāji absolūtajā vērtējumā.
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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!

Februārī
mūžībā
aizgājuši

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  2. un 16. aprīlī

Sveicam
marta jubilārus!

Raiskuma pagastā
Ruta Silvija Avena – 82 gadi
Ausma Balode – 86 gadi
Maiga Bērziņa – 86 gadi
Alvīne Bērziņa – 94 gadi
Ojārs Alfs Dambis – 85 gadi
Jānis Dālmanis – 84 gadi
Dzidra Jankoviča – 81 gads
Aija Dagmara Kazāka – 81 gads
Ilze Biruta Skābarde – 83 gadi

Stalbes pagastā
Zigrīda Alksne – 85 gadi
Jānis Breža – 88 gadi
Biruta Skaidrīte Lazdāne – 
            82 gadi
Daila Ziedone Ozola – 86 gadi
Vizma Rostoka – 86 gadi
Daina Rudzīte – 82 gadi
Ņina Rutkeviča – 81 gads

Straupes pagastā
Imants Ādminis – 86 gadi
Ruta Bērziņa – 84 gadi
Nellija Brence – 84 gadi
Nellija Melngalve – 86 gadi
Alberts Muižnieks – 87 gadi
Aija Rozīte – 81 gads
Ērika Treija – 83 gadi

Stalbes pagastā
Linda Rēķe

Robijs Tauriņš

Raiskuma pagastā
Jānis Strautiņš

Straupes pagastā
Marta Kopmane

Stalbes pagastā
Austra Paulīne Šica 90 g.v.

Straupes pagastā
Eduards Mednis 85 g.v.  

Bruno Pīlāts 88 g.v.

Februārī
novadā dzimuši

Mobilais mamogrāfs Cēsīs
Otrdienās, 11. aprīlī un 25. aprīlī, 

no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 
Cēsīs, Vienības laukumā 2a 

būs iespēja veikt diagnostiku mobilajā mamogrāfā.

Ar Nacionālā veselības die nesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR; 
bez nosūtījuma – 20,00 EUR.

*Īpašais piedāvājums - D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
Pacientu pieņemšana notiek pēc iepriekšējā pieraksta pa 

tālruni 25431313.
   Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
   Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa
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