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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Šī gada 18. un 19. maijā 
Valmieras kultūras centrā un 
pie tā notika lielākā izstāde 
Vidzemē – “Vidzemes Uzņēmēju 
dienas”, kurā piedalījās arī 
Pārgaujas novada pašvaldība un 
vietējie uzņēmēji. 

“Vidzemes Uzņēmēju dienas” 
notika jau 21. reizi, pulcinot 
vien viet dažādu jomu un lieluma 
uzņēmumus no Vidzemes, kā arī 
no citām Latvijas vietām. Divu 
dienu laikā izstādes dalībnieki 
pasākuma apmeklētājus, pilsē-
tas viesus, kā arī citu novadu 
pārstāvjus iepazīstina ar savu 
piedāvājumu, veiksmes stāstiem 
un sadarbības iespējām. Dalība 
izstādē ir iespēja dibināt jaunus 
kontaktus, veidot sadarbības, 
atrast jaunus partnerus, kā arī 

Vidzemes Uzņēmēju dienās 2018 
pārstāvēts arī Pārgaujas novads

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

10. maijā Daibē tika svinēti 
svētki – oficiāli tika atklāta 
Dabas un tehnoloģiju parka 
(DTP) “Urda” mācību ēka. 
Notika arī SIA “ZAAO” vides 
izglītības projekta “Cilvēks vidē” 
noslēguma pasākums.  DTP 
“URDA” jau notikušas dažas 
nodarbības, bet aktīvākais darbs 
sāksies jaunajā mācību gadā 
2018.  gada septembrī. 

Darbs pie DTP “URDA” izvei-
des sākās 2017. gada sākumā, 
un to uzsāka Pārgaujas novada 
pašvaldība, sadarbojoties ar SIA 
“ZAAO”. “URDA” galvenais mēr-
ķis ir nodrošināt teorētisko zinā-
šanu papildināšanu ar praktisku 
darbošanos. DTP atklāšana ir 
nozīmīgs notikums ne tikai Pār-
gaujas novadam, bet arī Vidze-
mei un visai Latvijai, jo ir pirmā 
šāda veida izglītības iestāde val-
stī. 

SIA “ZAAO” valdes priekšsē-
dētājs Aivars Sirmais laikrak-
stam “Druva” ir atzinis, ka ceļš, 
lai ierīkotu šo parku, bijis garš, 
bet tas turpinās, jo jaunu ideju 
netrūkst. Četras dienas nedēļā te 
būs nodarbības bērniem un sko-
lēniem ne tikai par atkritumu 
šķirošanu un vides saudzēšanu. 
Teorētiskās zināšanas tiks papil-
dinātas ar praktisku darboša-
nos dabā. Arī ikviens skolotājs 
saņems atbalstu un konsultā-
cijas, lai skolēniem ar interesi 
un laikmetam atbilstoši mācītu 
dabaszinātnes ne tikai klasē, bet 
arī ārpus tās. Veidojas sadarbība 
ar Rīgas Tehnisko universitāti, 
Latvijas Universitāti, Lauksaim-
niecības universitāti, Daugavpils 
Universitāti, jo “URDA” ir pie-
mērota prakses vieta - var strā-
dāt laboratorijā un veikt ekspe-
rimentus, te var pētīt purvus, 
mežus, augus.

DTP “URDA” teritorijā atradī-
sies ne tikai mācību ēka, bet arī 
veselības, pārdomu un izziņas 
takas, pļava ārstniecības augu 
iepazīšanai un ievākšanai, kā 
arī šķēršļu josla. Padomā ir vēl 
dažas ieceres – zemūdens vēro-
šanas platforma, ūdens turbīna – 
strūklaka un ar videokameru 
aprīkots skudru pūznis. RAAC 
“Daibe” klātesamība nodrošina 
mācību procesā padziļināti iepa-
zīties ar dažādām atkritumu 
apsaimniekošanas, biogāzes 

ražošana, ūdens attīrīšanas, sil-
tumapgādes, vēja ģeneratoru, 
kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. Parkā tiks 
izveidota arī unikāla Latvijas 
iežu un minerālu kolekcija, āra 
klase un dabas koncertzāle jeb 
projekts “3K”, kas taps ar “Lat-

vijas vides aizsardzības fonda” 
atbalstu. 

Svinīgajā atklāšanas uzrunā 
Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis atzinīgi vērē 
DTP: “Jaunā izglītība iestāde ir 
paraugs un aizsākums moder-
nai un aizraujošai vides izglītī-

Lentas griešanas brīdī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (no kreisās), Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents un SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Daibē atklāts Dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA”

bas sniegšanai skolēniem, darba 
vieta motivētiem un zinošiem 
pedagogiem. Tikai apvienojot 
teorētiskās zināšanas ar prak-
tisku darbošanos un izzināšanu 
dabā, rodas patiesā izpratne par 
procesiem, veidojas kompeten-
ces.”

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents ir 
izteicis prieku par veiksmīgo 
sadarbību ar Izglītības un zināt-
nes ministriju, SIA “ZAAO”, kā arī 
citām pašvaldībām projekta rea-
lizēšanas laikā. H. Vents novēl: 
“Lai jaunā ēka nestāvētu tukša, 
bet tajā vienmēr rosītos zināt-
kāri un radoši bērni un jaunieši!” 

Savukārt Aivars Sirmais, SIA 
“ZAAO” valdes priekšsēdētājs, 
atzinis, ka viņam ir gandarījums, 
ka labās idejas un mērķi piepil-
dās. A. Sirmais neslēpj prieku 
par to, ka šī ideja ir izpelnījusies 
atbalstu un izpratni par tās nozī-
mīgumu. 

SIA “ZAAO” informē, ka DTP 
“URDA” varēs apmeklēt un savu 
kompetenču papildināšanai 
izmantot bērni un jaunieši no 
ZAAO darbības reģiona novadu 
izglītības iestādēm. DTP ēkas 
būvniecībai līdzekļus piešķīrusi 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
kopējās būvniecības izmaksas 
ir 900 tūkst. eiro. Būvniecības 
pasūtītājs ir Pārgaujas novada 
pašvaldība, cieši sadarbojoties 
ar SIA “ZAAO”.  DTP ēkas būv-
darbus atbilstoši noslēgtajam 
būvdarbu līgumam veica SIA 
“WOLTEC”. 

iegūt jaunus klientus. 
Pārgaujas novada pašvaldība 

savā stendā apmeklētājiem pie-
dāvāja informāciju par tūrisma 
iespējām novadā, aicināja uz šī 
gada lielākajiem pasākumiem, 
cienāja ar Pārgaujas novadā 
radītiem gardumiem, stāstīja 
par saviem uzņēmējiem. Īpašu 
uzmanību apmeklētāju vidū 
izpelnījās iespēja piedalīties vik-
torīnā. Atbildot pareizi uz septi-
ņiem jautājumiem par Pārgaujas 
novadu, varēja piedalīties lote-
rijā un laimēt vērtīgas balvas, ko 
bija sagādājuši novada uzņēmēji. 
Visas atbildes bija meklējamas 
stendā. Uzmanīgākajiem un acī-
gākajiem viktorīnas dalībnie-
kiem atbilžu meklēšana problē-
mas nesagādāja. 

Ārpusē, pie kultūras centra, 
norisinājās amatnieku un uz-
ņēmēju tirdziņš, kurā varēja 
iegādāties dažādus amatnieku 
darinājumus, gardumus, stādus, 

tehniku u.c. Pārgaujas novadu 
pārstāvēja un savu produkciju 
apmeklētājiem piedāvāja SIA 
“Raiskuma Labumu Darītava”, 
Inese Mangule ar produkciju 
“Dabas spēks”, Iveta Kaze-

rovska, kura piedāvāja “Kiukīšu 
kārumus”, Reinis Lācis ar koka 
paplātēm, kā arī z/s “Itreke” ar 
Rožkalnu maizi. Paldies uzņē-
mējiem par sagādātajām balvām 
pašvaldības stendam. Īpašs pal-
dies Intaram Ķīsim par virtu-
ves iekārtas fragmentu stenda 
iekārtojumam, paldies arī z/s 
“Eicēni”, SIA “Unguri” un Martai 
Martinsonei-Kašai par sagādāta-
jām balvām viktorīnai. 

Pēc dalības “Vidzemes Uzņē-
mēju dienās” tiek rastas jaunas 
idejas un enerģija, tiek uzklausīti 
apmeklētāju ieteikumi, kā arī šī 
ir uzņēmēju iespēja pieteikt un 
reklamēt sevi, satiekot poten-
ciālo klientu vai sadarbības part-
neri klātienē.

Paldies arī visiem, kas apmek-
lēja Pārgaujas novada stendu. Uz 
tikšanos jau nākamajā gadā – 
“Vidzemes Uzņēmēju dienās 
2019!”

Pārgaujas novada telts uzņēmēju 
tirdziņā. No kreisās: Inese 
Mangule un Iveta Kazerovska.
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gada 20. un 27. aprīlī (sakarā 
ar laikapstākļiem talka oficiāli 
norisinājās divās dienās), 2014. 
gada 26 .aprīlī, 2015. gada 25. 
aprīlī,  2016. gada 23. aprīlī un 
2017. gadā 22. aprīlī. Aptuvenie 
aprēķini liecina, ka šajos gados 
vides sakopšanas pasākumos 
kopumā ir piedalījušies jau 
vairāk kā miljons entuziastu. 

Lielajā Talkā mīļi tiek aicināts 
piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga 
valsts attīstība un iespēja dzīvot 
nepiesārņotā, skaistā vidē.

2018. gadā Lielā Talka notika 
28. aprīlī. Īpaša uzmanība 
tiek pievērsta arī talkošanas 
daudzveidībai – Lielajā Talkā 
aicina ne tikai vākt atkritumus, 
bet darīt arī citus labus darbus – 
stādīt kokus, radīt brīnišķīgas 
puķu dobes, izgatavot putnu 
būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, 
tiltiņus… utt.

Lielās Talkas ietvaros arī 
Pārgaujas novadā vairākās vie-
tās tika talkots – tika sakopta 
apkārtne pie Lielstraupes pils, 
biedrība “Braslas draugi” attīrīja 
Braslas upi no lūzušiem kokiem, 
kā arī tika talkots Radošās 
akmens bodītes “Ezeriņi” terito-
rijā.  Vairākums iedzīvotāju, kuri 
piedalījušies aptaujā, atzina, ka 
talkojuši savā īpašumā, kas arī 

Jā, 14 balsis

Pamatojoties uz Pārgau-
jas novada pašvaldības domes 
2018. gada 26. aprīļa sēdes 
lēmumu Nr. 83 “Par Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam grozījumu 
1. redakcijas nodošanu publis-
kajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” (proto-
kols Nr. 4, 14. §), tiek uzsākta 
Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu 1. redakcijas publiskā 
apspriešana.

Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts no 28.05.2018. 
līdz 25.06.2018. 

Ar Pārgaujas novada teri-
torijas plānojuma grozījumu 
1. redakciju publiskās apsprie-

Informācija personām, kas pieteikušās 
uz zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai 

Sāruma un Raiskuma ezeros
Personām, kas pieteikušās uz zvejas tiesību nomu pašpatē-

riņa zvejai Sāruma un Raiskuma ezeros, lūgums interesēties 
par dokumentu saņemšanu un veikt samaksu par zvejas tiesību 
nomu līdz 30.06.2018.

Samaksu var veikt:
• Raiskuma pagasta pārvaldes kasē par zveju Raiskuma ezerā,
• Stalbes pagasta pārvaldes kasē par zveju Sāruma ezerā.

Par Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai

šanas laikā var iepazīties: 
• valsts vienotajā ģeotelpis-

kās informācijas portālā www.
geolatvija.lv,

• Pārgaujas novada tīmekļa 
vietnē www.pargaujasnovads.lv,

• Pārgaujas novada paš-
valdībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads, darba 
dienās pašvaldības darba laikā.

Teritorijas plānojuma gro-
zījumu 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 
12.06.2018. plkst. 18.00, Stalbes 
tautas namā.

Rakstiski priekšlikumi pub-
liskās apspriešanas laikā iesnie-
dzami:

• Pārgaujas novada paš-
valdībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes 

pagasts, Pārgaujas novads, paš-
valdības darba laikā,

• elektroniski nosūtāmi 
iz mantojot www.geolatvija.lv 
Teritorijas attīstības plānošana _ 
Plānošanas dokumenti_,

• elektroniski nosūtāmi uz 
e-pastu: pargaujasnovads@par-
gaujasnovads.lv.

Kontaktpersona: Anita 
Dzalba, tālr. 26519494, e-pasts: 
anita.dzalba@pargaujasnovads.
lv

Apmeklētāju pieņemšana: 
(iepriekš sazinoties) Straupes 
pagasta pārvaldē, pirmdienās no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 un 
no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 
(izņemot 15.06.2018.).

Jā, talkoju 
savā īpašumā
42 balsis

53 %
18 %

29 %

Nē, nepiedalījos
23 balsis

Vai piedalījāties 
Lielajā Talkā?

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājuma rezultātu 
apkopojums 

No 28. aprīļa Pārgaujas 
novada iedzīvotāji mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv tika 
aicināti atbildēt uz jautājumu 
par to, vai viņi ir piedalījušies 
Lielajā Talkā.

Lielās Talkas tradīcija aiz-
sākās pirms desmit gadiem – ar 
talku 2008. gada 13. septembrī, 
kas bija kā iedzīvotāju dāvana 
Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. 
Nākamās talkas notika 2009. 
gada 18. aprīlī, 2010. gada 24. 
aprīlī, 2011. gada 30. aprīlī, 
2012. gada 21. aprīlī, 2013. 

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 15 
jautājumi.

Deputāti noklausījās izpild-
direktores sniegto pārskatu 
par 26.04. 2018. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu 
un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• nodot publiskai ap -

spriešanai  vidējā termiņa plā-
no šanas dokumenta “Jaunat-
nes politikas stratēģija 2019.–
2023. gadam” laika periodā no 
2018. gada 28. maija līdz 18. 
jūnijam;

• apvienot vienā nekusta-
majā īpašumā vairākus AS  “Lat-
vijas valsts meži” piederošus 
īpašumus  Raiskuma pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektus nekustamajiem 
īpašumiem Straupes un Stalbes 
pagastos;

• atļaut sadalīt Stalbes 
pagasta nekustamo  īpašumu, 
izveidot jaunu nekustamo īpa-
šumu, piešķīra nosaukumu un 
noteica zemes lietošanas mērķi; 

• rīkot nomas tiesību izsoli 
nekustamam īpašumiem „Jaun-
vārnas” un “Strautiņi” Stalbes 
pagastā;

• nodot  atsavināšanai ne -
kus tamo īpašumu  Raiskuma pa -
gastā;

• piešķirt adreses daudzī-
vokļu dzīvojamās  mājas “Rozu-
las Kalniņi” telpu grupām; 

• noslēgt nomas līgumu par 
nekustamo īpašumu Stalbes 
pagastā;  

• atbalstīt grāmatas  “Dzim-
tene, vai manu dziesmu dzirdi?” 
izdošanu;

• mainīt   nosaukuma nekus-
tamajiem īpašumiem Raiskuma 
pagastā;

• apstiprināt Cēsu sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzī-
bas komisijas nolikumu.

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

Nākamā domes sēde notiks 
21. jūnijā, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 14. jūnijā.

PĀRGAUJAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 24. MAIJA 
DOMES SĒDES APSKATS

ir būtisks un nozīmīgs ieguldī-
jums, lai visa Latvija kopumā 
kļūtu tīrāka un sakoptāka. Tāpēc 
atgādinām, ka, sakārtojot savus 
īpašumus, atkritumus ieteicams 
nogādāt tam paredzētajās vietās 
un neizvēlēties, piemēram, eko 
laukumus, kas paredzēti atkri-
tumu šķirošanai. 

Jūnija jautājums:
Vai esat iepazinies ar fizisko 

personu datu aizsardzības 
regulu, kas spēkā stājās 
no 25. maija visās Eiropas 
Savienības valstīs?

• Jā
• Nē
• Mani tas neinteresē

Eva Meijere,
projektu vadītāja, 
Attīstības plānošanas nodaļa

 Pārgaujas novada pašvaldība 
aktīvi iesaistās dažādu projektu 
realizēšanā, tajā skaitā LEADER 
pieejas īstenošanā, kuru nodro-
šina Lauku atbalsta dienests. 
Uzraudzības periods šobrīd 
uzsācies pagājušajā gadā reali-
zētajiem projektiem. 

Ar biedrības “Cēsu rajona 
lauku partnerība” atblastu 
pie jauniem tautastērpiem 
tika Raiskuma pagasta jauk-
tais koris (projekta Nr.16-09-
AL18-A019.2202-000008) , 
kuri šos tērpus izmantojuši jau 
vairākos nozīmīgos pasākumos 
novadā un ārpus tā – piedalīju-
šies Pārgaujas novada amatier-
mākslas kolektīvu gada izskaņas 
koncertā Straupes tautas namā 
un koru sadraudzības koncertā 

Trikātā, kā arī dziedājuši Cēsu 
apriņķa koru skatē Cēsīs. Skatē 
izcīnītā ceļazīme ļaus sevi parā-
dīt arī XXVI Vispārējos Dziesmu 
un XVI Deju svētkos Rīgā, kas 
norisināsies no 30.jūnija līdz 
8.jūlijam.

 Kopš pagājušā gada noga-
les kvalitatīvus koncertus var 
baudīt Raiskuma pagasta tau-
tas namā, kur ar LEADER un 
biedrības “Cēsu rajona lauku 
partnerība” atbalstu iegādāta 
aparatūra (projekta Nr.16-09-
AL18-A019.2202-000007) . 
Pirms projekta ieviešanas tautas 
nams bija aprīkots ar vienu mag-
netafonu, kas nespēja nodro-
šināt kvalitatīvus mākslinieku 
priekšnesumus un tehnika bija 
jānomā, tādējādi palielinot pasā-
kuma izmaksas. Šobrīd aprīko-
jums ir pietiekams, lai uzņemtu 
gan vietējos amatiermākslas 
kolektīvus, gan viesmākslinie-
kus. Kopš decembra Raiskuma 
pagasta tautas namā notikušas 
trīs teātra izrādes, divi koncerti, 

bērnu Ziemassvētku pasākums 
un filmas “Nameja gredzens” 
seanss. Pasākumu tehnisko kva-
litāti novērtējuši arī apmeklētāji. 

Raiskuma internātpamat-
skolas – rehabilitācijas centra 
2017. gadā realizētā LEADER 
projekta (projekta Nr. 16-09-
AL18- A019.2201-000013) iegu-
vumi ir bruģēta uzbrauktuve un 
stāvlaukums pie skolas, kā arī 
āra trenažieri skolas sporta lau-
kumā. Piekļūšana skolai, salīdzi-
not ar citiem gadiem, ir labāka 
un drošāka. Trenažieri ļoti lielā 
cieņā bijuši Pārgaujas novada 
skolu 2. klašu skolēniem, kad 
sadraudzības pasākumā Stalbes, 
Straupes un Raiskuma skolēni 
tikās Raiskumā. Pateicoties šī 
pavasara labajiem laika aps-
tākļiem, āra trenažierus aktīvi 
izmanto skolas skolēni, darbi-
nieki, Raiskuma iedzīvotāji un 
viesi. Arī šis projekts īstenots 
ar biedrības “Cēsu rajona lauku 
partnerība” atbalstu. 

 

Veiksmīgi realizēti LEADER 
projekti Raiskuma pagastā

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.geolatvija.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
mailto:anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
projektu konkursu rīko jau vai-
rākus gadus. Tā mērķis ir veici-
nāt Pārgaujas novada iedzīvo-
tāju dzīves vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, sekmējot sadarbību 
starp pašvaldību, iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem, kā arī iedrošināt 
iedzīvotājus īstenot pašu radītas 
idejas.

Projektu konkursa pietei-
kumi tika pieņemti no 15. marta 
līdz 16. aprīlim un tajā varēja 
piedalīties 

• biedrība un nodibinājums, 
kura juridiskā adrese ir Pārgau-
jas novadā;

• citu biedrību un nodibinā-
jumu teritoriālās struktūrvie-
nības, kas darbojas Pārgaujas 
novadā;

• fizisku personu neformā-
lās grupas, kurās apvienojušies 

Noskaidroti atbalstītie projekti 
pašvaldības projektu konkursā 2018

no 3 līdz 10 vietējie iedzīvo-
tāji, no kuriem vismaz viens ir 
sasniedzis 18 gadu vecumu.

Šogad tika iesniegti 9 pro-
jektu pieteikumi, ko kuriem 3 
tika atbalstīti, piešķirot visu 
pieprasīto summu, 3 tika atbals-
tīti daļēji, bet 3 projekti netika 
atbalstīti. Projektu pieteikumus 
vērtēja komisija, kuras sastāvā 
bija Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
izpilddirektore Maruta Dru-
biņa, finanšu nodaļas vadītāja 
Līga Medne, kultūras pasākumu 
organizatore Solveiga Ruska, 
projektu vadītāja Eva Meijere 
un tūrisma organizatore Rudīte 
Vasile. 

Paldies visiem projektu pie-
teicējiem par dažādajām idejām! 
Vēlam veiksmi projektu realizē-
šanā!

Ar projektu konkursa rezul-
tātiem var iepazīties Pārgau-
jas novada mājaslapā, sadaļā 
“Pašvaldības projektu konkurss 
2018”. 

AKTIVITĀTE: VIDES UN INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA/
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ: 1432.85 EUR

PROJEKTA NOSAUKUMS IESNIEDZĒJS PIEŠĶIRTAIS 
FINANSĒJUMS

1. Raiskuma skolas teritorijas 
labiekārtošana

Neformālā grupa “Mēs 
Raiskumam” 500.00 EUR

2. Veselības vingrošana senioriem Neformālā grupa “Veselā miesā – 
vesels gars” 432.85 EUR

3. Informatīvi stendi dabas takai Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” 250.00 EUR
4. Airex Fitline paklāji vingrošanai Neformālā grupa “Līdzjutēji un Co” 250.00 EUR
NEATBALSTĪTIE PROJEKTI AKTIVITĀTĒ

1.
Inventāra iegāde vides sakārtošanai un 
labiekārtošanai pasākumu kvalitātes 
uzlabošanai ārpus telpām

Biedrība “Free wind archers” 0.00 EUR

2. Atpūtas vietas labiekārtošana Raiskuma 
ezera krastā – lapenes būvniecība Neformālā grua “Ezerkalni” 0.00 EUR

AKTIVITĀTE: SABIEDRISKI KULTŪRAS VAI IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI/PIEŠĶIRTAIS 
FINANSĒJUMS  KOPĀ: 700.00 EUR

PROJEKTA NOSAUKUMS IESNIEDZĒJS PIEŠĶIRTAIS 
FINANSĒJUMS

1. Pārgaujas novada jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt robežas”

Neformālā grupa “Pārgaujas 
novada jaunieši” 500.00 EUR

2. Rozulas skolai 130 Neformālā grupa “Rozulas 
aktīvisti” 200.00 EUR

NEATBALSTĪTIE PROJEKTI AKTIVITĀTĒ

1. Otrā dzimšanas diena Biedrība “Reģionālā izglītības un 
kultūras atbalsta biedrība” 0.00 EUR

Aprīlī Kuldīgā notika Latvijas 
Pašvaldību savienības, Kuldī-
gas novada domes un Eiropas 
Reģionu komitejas rīkota Balti-
jas valstu pārstāvju sanāksme. 
Viens no Latvijas delegācijas 
pārstāvjiem bija arī Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents. 

Viesi apmeklēja rekonstruēto 
sporta skolu, Kuldīgas labumu 
veikalu, interaktīvo muzeju 

Senās Kuldīgas stāsts un tika 
izvizināti vilcieniņā Ludis. Kul-
dīgas novada domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa viesiem rādīja 
prezentāciju un atzina, ka vec-
pilsēta ir diezgan smags manto-
jums jebkurai pašvaldībai: mājas 
vecas, sliktā stāvoklī, daudzas ir 
kopīpašums. Lai šo mantojumu 
saglabātu, pašvaldība cenšas 
iedzīvotājiem palīdzēt ar līdz-
maksājumu ēku atjaunošanā. 

“Cenšamies nevis celt jaunas 
ēkas, bet atjaunot vecās, sākot 
no pilsētas centra. Iedzīvotāju 
skaits Latvijā mazinās, tādēļ sva-
rīgi, lai vide ir kompakta,” laik-
rakstam “Kurzemnieks” infor-
mēja Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja. 

No 2009. līdz 2013. gadam 
Kuldīgas novadā ieguldīti teju 
52 miljoni eiro: pašvaldības daļa 
no tiem ir 12,5 miljoni, pārējā – 
Eiropas Savienības fondu un 
valsts nauda. Par to atjaunots 
rātsnams un muzejs, sinagoga 
pārtapusi par bibliotēku, uzbū-
vēts baseins utt. I.Bērziņa pie-
ļauj, ka nākamajā periodā paš-
valdības un Eiropas finansējuma 
attiecība būs 50 pret 50. I. Bēr-
ziņa arī informēja, ka novadā ir 
visvairāk tirgotāju un pakalpo-
jumu sniedzēju, bet attīstās arī 
kokapstrāde un tekstila ražot-
nes. 

Sanāksmes laikā tika gūta 
pieredze, iespaidi un iedvesma 
tam, kam un kā piesaistīt Eiro-
pas Savienības fondu līdzekļus, 
kā arī, kā tos efektīvāk reali-
zēt, lai rezultāts būtu nozīmīgs 
ieguldījums arī mazu pašvaldību 
attīstībā. 

Inguna Spuleniece,
Laikraksts “Kurzemnieks”

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

28. aprīlī, kad visā Latvijā 
norisinājās Lielā Talka, Pār-
gaujas novada vadība –domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
un izpilddirektore Maruta Dru-
biņa – visos Pārgaujas novada 
pagastos iestādīja pa kokam –
Stalbes pagastā pie tautas nama, 
Straupes pagastā pie Straupes 
estrādes, bet Raiskuma pagastā 
parkā, pie estrādes. 

Lai koki nestu spēku, svētību, 

Latvijai, mūsu novadam un 
iedzīvotājiem, tika iestādīti 
trīs ozoli, kas ir Latviešu spēka 
un iedvesmas devēji, kā arī 
simboli. Ne velti tautā bieži vien 
dzirdami tādi epiteti, kā “vīrs kā 
ozols”, “stalts kā ozols” un “stiprs 
kā ozols”. Tāpēc ikviens novada 
iedzīvotājs tiek aicināts līdz šā 
gada 17. novembrim novadā 
iestādīt koku. 

Kad tas ir izdarīts, to nofoto-
grafēt un fotogrāfiju nosūtīt uz 
e-pastu: solveiga.ruska@par-
gaujasnovads.lv

Par stipru tautu!

Ikviens novadNIEKS 
tiek aicināts Latvijas 
simtgadei iestādīt koku

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
delegācija Kuldīgā dalījusies 
pieredzē, kā publiskais finansējums 
spēj palīdzēt mazajiem tūrisma un 
atpūtas pakalpojumu uzņēmējiem

Eiropas Reģionu komitejas Baltijas valstu delegācijā no Latvijas 
piedalījās: delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis un ģenerālsekretāre Mudīte 
Priede, domju priekšsēdētāji Inga Bērziņa (Kuldīga), Ligita Gintere 
(Jaunpils), Aivars Okmanis (Rundāle), Hardijs Vents (Pārgauja) un 
Ventspils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš. 
Foto: Andra Ālīte

Pārgaujas novada pašvaldības izplddirektore Maruta Drubiņa un 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, stādot koku 
Straupes estrādē. Foto: Solveiga Ruska

http://solveiga.ruska@pargaujasnovads.lv
http://solveiga.ruska@pargaujasnovads.lv
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• Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, paš-
valdības darba laikā

• elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: par-
gaujasnovads@pargaujasnovads.lv

 Kontaktpersona:
Iluta Beķere, sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste, tālr. 26368154, e-pasts: 
iluta.bekere@pargaujasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana: 
iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku, 
Raiskuma pagasta pārvaldē.

Jaunatnes politikas stratēģija ir izstrādāta 
Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” 
projekta „Jaunatnes politikas stratēģijas 
izstrāde” (Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061) 
ietvaros.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komi-
sijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas jeb-
kuru iespējamo izlietojumu.

Pamatojoties uz Pārgaujas novada paš-
valdības domes 2018. gada 24. maija sēdes 
lēmumu nr. 2  “Par vidējā termiņa plānošanas 
dokumenta “Jaunatnes politikas stratēģija 
2019. – 2023.gadam”, kas izstrādāta Eiropas 
Savienības programmas „ERASMUS+: Jau-
natne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturē-
tais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā pro-
jekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros 
nodošanu publiskajai apspriešanai”,

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 
no 28.05.2018. līdz 18.06.2018. 

Ar vidēja termiņa plānošanas dokumentu 
“Pārgaujas novada Jaunatnes politikas stratē-
ģija 2019. – 2023. gadam” var iepazīties:

• Pārgaujas novada tīmekļa vietnē www.
pargaujasnovads.lv

• Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
darba dienās pašvaldības darba laikā

“Pārgaujas novada Jaunatnes politikas stra-
tēģijas” publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 11.06.2018. plkst. 17.00, Stalbes 
tautas namā.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprieša-
nas laikā iesniedzami:

Paziņojums par vidēja termiņa 
plānošanas dokumenta 
“Pārgaujas novada Jaunatnes 
politikas stratēģija 2019.–
2023. gadam” nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

3. maijā “Iktēs”, Stalbes 
pagastā, tika izvērtēti Pārgaujas 
novada izsludinātā grantu kon-
kursa uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai un attīstīšanai saņemtie 
pieteikumi.

Grantu konkursa pietei-
kumi tika pieņemti laikā no 
2018.  gada 26. marta līdz 
9. aprīlim, un tā mērķis ir moti-
vēt biznesa veidošanu vai attīs-
tību, atbalstot gan jaunu komer-

Izvērtēti Pārgaujas novada grantu 
konkursa pieteikumi

santu vai saimnieciskās darbības 
veicēju rašanos, gan esošo attīs-
tību Pārgaujas novadā. Kopumā 
tika saņemti 5 projektu pietei-
kumi. Izvērtē šanas dienā pietei-
kumu iesniedzēji savas idejas 
prezentēja komisijai – Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Iman tam Kalniņam, 
izpilddirektorei Marutai Dru-
biņai, finanšu nodaļas vadītājai 
Līgai Mednei, tūrisma organi-
zatorei Rudītei Vasilei, projektu 
vadītājai Evai Meijerei –, kā arī 
neatkarīgajiem speciālistiem – 
attīstības finanšu institūcijas 
“Altum” Vidzemes reģiona vadī-

tājai Olitai Untālai un Valmieras 
biznesa inkubatora vadītājam 
Jurģim Priedītem. Pretendentu 
prezentācijas, kā arī idejas 
un nozares, ko tie pārstāvēja, 
bija dažādas. Tomēr tas nebija 
šķērslis, lai žūrija varētu noteikt 
grantu konkursa uzvarētājus.

Šī gada grantu konkursā veik-
smīgākie bija Marta Martinsone 
ar ideju “Grafiskā dizaina un 
fotogrāfa pakalpojumi reklāmas 
vajadzībām Pārgaujas novadā 
un citviet Latvijā”, SIA “Dizaina 
aleja” ar ideju “Krāsotavas atjau-
nošana un pilnveidošana” un 
ideja “Siltumnīcas iegāde”, ko 

iesniedza Z/S “Eicēni”, kas dalīja 
trešo vietu ar Vitas Petrovas 
ideju “Bioloģiskās lauksaim-
niecības produktu ražošanas 
veicināšana – lopu dzirdīšanas 
iekārtas un aploku sistēmas 
izveidošana”. Visas minētās ide-
jas tiek atbalstītas, piešķirot tām 
finansējumu to realizēšanai.

Paldies visiem konkursa 
dalībniekiem par uzdrīkstēša-
nos, drosmi un ieguldīto darbu, 
savu ideju pieteikšanai. Apsvei-
cam grantu konkursa uzva-
rētājus un novēlam sasniegt 
izvirzītos mērķus, attīstot savu 
uzņēmējdarbību. 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
no 2018. gada 25. maija līdz 25. jūnijam 
izsludina LEADER projektu  konkursa 

V kārtu

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 V kārtā pieejams finansējums 81396,31 EUR
Projektu pieņemšana notiks 5.1. aktivitātes „Vietējās eko nomikas 

stiprināšanas iniciatīvas”
1. Rīcībā: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo 

attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 81396,31 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no 

Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

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

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kri-
tērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā. Projektu iesniegumus 
papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas 
ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: Braslas ielā 2, Straupē, Pār-
gaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e–pasts: 
Liga@brasla.lv; 

SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā 1a, Alojā, kontaktpersona Inga Možvillo 
tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv;

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā 
pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms 
Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma 
veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Erasmus+

Marta Martinsone-Kaša prezentē līdz šim paveikto. Foto: Iluta Beķere Z/S “Eicēni” pārstāve Madara Reinharde stāsta par z/s “Eicēni” un 
nepieciešamo attīstībai. Foto: Iluta Beķere

SIA "Dizaina Aleja" pārstāvji prezentē savu ideju biznesa attīstīšanai. 

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.brasla.lv
mailto:Liga@brasla.lv
mailto:ingamozvillo@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3alad%40lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv
http://www.brasla.lv
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APSTIPRINĀTI ar Pārgau-
jas  novada domes  26.04.2018. 
lēmumu Nr. 86 (prot. Nr.4,17.§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta  pir-
mās daļas 13. punktu un  Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 
8. panta pirmās daļas 3. punktu.

I  Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

nosaka:
1.1.  sadzīves atkritumu 

(turpmāk – atkritumu), tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkri-
tumu, izņemot šķidros sadzīves 
atkritumus, apsaimniekošanas 
kārtību  Pārgaujas novada admi-
nistratīvajā teritorijā; 

1.2. teritorijas dalījumu 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas zonās; 

1.3. prasības atkritumu 
savākšanai, tai skaitā arī mini-
mālo sadzīves atkritumu savāk-
šanas biežumu, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai; 

1.4. atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas noteikšanas kār-
tību;

1.5. atbildību par šo notei-
kumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir: 
2.1. nodrošināt pašvaldības 

autonomās funkcijas – atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanu 
pašvaldības iedzīvotāju intere-
sēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un 
veselību, vidi, kā arī personu 
mantu;

2.3. veicināt atkritumu 
apsaimniekošanu, tajā skaitā 
atkritumu dalītu vākšanu un šķi-
rošanu, otrreizēju izmantošanu, 
reģenerāciju un pārstrādi, lai 
samazinātu poligonā apglabā-
jamo atkritumu daudzumu.

3. Šajos noteikumos lieto-
tie termini atbilst terminiem, 
kuri noteikti normatīvajos aktos 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā.

4. Saistošajos noteikumos lie-
totie termini:

4.1. Atkritumu apsaimnieko-
tājs – juridiskā persona:

4.1.1. kas atbilst normatīva-
jos aktos noteiktajām prasībām 
par attiecīgo darbību (atkritumu 
savākšana, šķirošana, uzglabā-
šana, pārkraušana, pārvadāšana, 
pārstrāde, apglabāšana) veik-
šanu;

4.1.2. kas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir saņēmusi 
atļauju attiecīgo darbību veikša-
nai;

4.1.3. ar kuru Pārgaujas 
novada pašvaldībai ir noslēgts 
līgums, kas paredz sadzīves 
atkritumu un mājsaimniecībās 
radīto būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu pašvaldības teritorijā.

4.2. Atkritumu poligons – 
cieto sadzīves atkritumu (turp-
māk – CSA) poligons „Daibe”, 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā

kas ir speciāli ierīkota un aprī-
kota atkritumu apglabāšanas 
vieta Pārgaujas novada Stalbes 
pagastā, kurā tiek nodrošināti 
normatīvajos aktos noteiktie 
vides aizsardzības pasākumi;

4.3. Atkritumu radītājs – 
fiziska vai juridiska persona, ar 
kuru Atkritumu apsaimniekotājs 
slēdz līgumu par sadzīves atkri-
tumu savākšanu un izvešanu.

5. Šie noteikumi ir saistoši 
visām fiziskajām un juridiska-
jām personām Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā.

6. Visa Pārgaujas novada 
administratīvā teritorija ir viena 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas zona.

7. Pārgaujas novada admi-
nistratīvajā teritorijā savāktie 
sadzīves atkritumi, kuri nav 
izmantojami reģenerācijai vai 
atkārtotai izmantošanai, nogā-
dājami un apglabājami CSA poli-
gonā „Daibe”, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā.

II  Pārgaujas novada 
pašvaldības kompetence 
atkritumu apsaimniekošanas 
organizēšanas jomā

8. Pārgaujas novada paš-
valdība organizē un kontrolē 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu tās administratīvajā teri-
torijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimnie-
košanas jomā, valsts un Ziemeļ-
vidzemes reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī 
Pārgaujas novada domes izdota-
jiem saistošajiem noteikumiem.

9. Pārgaujas novada pašval-
dība:

9.1. kontrolē pašvaldības 
izpildinstitūciju un atkritumu 
apsaimniekotāju darbību atkri-
tumu apsaimniekošanas organi-
zēšanas jomā;

9.2. ar domes lēmumu 
nosaka maksu par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkri-
tumu reģenerācijas un kas sama-
zina apglabājamo atkritumu 
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanu un šķirošanas infrastruktū-
ras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi Pašval-
dība un atkritumu apsaimnieko-
tājs;

9.3. noskaidro atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīto inte-
rešu grupu viedokļus un nepie-
ciešamības gadījumā uzaicina 
šo grupu pārstāvjus, kā arī noza-
res lietpratējus uz komiteju un 
domes sēdēm;

9.4. sadarbojoties ar Atkri-
tumu apsaimniekotāju, informē 
atkritumu radītājus par atkri-
tumu apsaimniekošanas jautāju-
miem;

9.5. sūdzības, iesniegumus 
un priekšlikumus par šo notei-
kumu neievērošanu izskata un 
sniedz atbildes normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā. 
10. Pārgaujas novada domes 

Administratīvā komisija savas 
kompetences ietvaros piemēro 
administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpumiem Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajos gadījumos un 
apmērā.

11. Kontroli par Saistošo 
noteikumu ievērošanu un admi-
nistratīvo pārkāpumu protokolu 
par to neievērošanu ir tiesīgs 
sastādīt Pārgaujas novada paš-
valdības policijas priekšnieks”.

III  Atkritumu radītāju un 
valdītāju pienākumi

12. Ikviena atkritumu radī-
tāja un valdītāja pienākums ir:

12.1. iekļauties pašvaldības 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā, savākt radītos 
sadzīves atkritumus un nogā-
dāt tos nekustamā īpašuma 
īpašnieka, tiesiskā valdītāja 
vai apsaimniekotāja norādītajā 
vietā;

12.2. iesaistīties dalītās atkri-
tumu savākšanas sistēmā un 
ievietot šķirotos atkritumus kon-
teineros dalīti vāktajiem atkri-
tumiem, nogādāt tos sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas 
punktos vai šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumos.

12.2. iesaistīties dalītas atkri-
tumu savākšanas pasākumos un 
veikt atkritumu dalīšanu pašval-
dības ierīkotās dalīto atkritumu 
novietošanas vietās, kur dalītiem 
atkritumiem izvietoti konteineri 
dalītās atkritumu savākšanas 
punktos vai nogādāt atkritumus 
uz atkritumu dalītās vākšanas 
laukumu. 

13. Atkritumu radītāji, pil-
dot ar atkritumu apsaimnieko-
tāju noslēgtajā līgumā noteiktos 
maksājumus, sedz sadzīves atkri-
tumu, tai skaitā, sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas.

14. Vasarnīcas vai dārza 
mājas (tai skaitā dārzkopības 
biedrības teritorijā esošās vasar-
nīcas vai dārza mājas) īpašnieks, 
valdītājs, lietotājs vai viņa piln-
varotā persona slēdz līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

15. Būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumi savācami 
atsevišķi no citiem atkritumiem, 
izmantojot īpaši šim nolūkam 
paredzētus atkritumu konteine-
rus, kas nodrošina to apsaimnie-
košanu videi drošā veidā.

16. Būvniecības atkritumi 
novietojami teritorijā, kur notiek 
būvdarbi, vai ar nekustamā īpa-
šuma īpašnieku, valdītāju vai 
apsaimniekotāju un atkritumu 
ap saimniekotāju saskaņotā 
vietā.

17. Atkritumu radītājs 
nešķirotos atkritumus ievieto 
tikai tajā atkritumu konteinerā, 
kas saskaņā ar noslēgto līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju ir 
paredzēts konkrētā nekustamā 

īpašuma apkalpošanai.
18. Atkritumu radītājs – 

saimnieciskās darbības veicējs, 
patstāvīgi slēdz līgumu par tās 
darbības rezultātā radīto sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu.

19. Nešķirotie atkritumi 
pirms ievietošanas atkritumu 
konteineros ievietojani atkri-
tumu maisos un atkritumu maisi 
ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir 
ievietojami konteineros tā,  lai 
izvairītos no kaitējuma cilvēku 
veselībai, kā arī atkritumu savāk-
šanas, pārvadāšanas un šķiroša-
nas iekārtu bojājumiem.

IV  Nekustamā īpašuma 
lietotāja, valdītāja,  īpašnieka 
vai apsaimniekotāja 
pienākumi

20. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks, valdītājs vai lieto-
tājs, vai šo personu pilnvarots 
apsaimniekotājs papildus šajos 
noteikumos norādītajiem vispā-
rīgajiem atkritumu radītāju pie-
nākumiem:

20.1. saskaņojot ar Atkritumu 
apsaimniekotāju norāda piemē-
rotu vietu sadzīves atkritumu 
konteineru izvietošanai, kā arī 
nodrošina atkritumu apsaim-
niekotāja transporta netraucētu 
piekļuvi tai un uztur kārtību un 
tīrību šajā vietā; 

20.2. ja objektīvu iemeslu 
dēļ nav iespējams nodrošināt 
atkritumu apsaimniekotājam 
netraucētu piekļuvi atkritumu 
konteineru novietošanas vietām,  
atkritumu konteineru iztukšoša-
nas dienās sadzīves atkritumu 
konteinerus  no īpašumu pagal-
miem pārvieto specializēta-
jiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, kur tās 
netraucē gājēju un transportlī-
dzekļu kustību, kā arī nodrošina, 
lai pēc atkritumu izvešanas kon-
teineri tiktu novietotas atpakaļ 
to pastāvīgajā atrašanās vietā. 

20.3. pēc Pārgaujas novada 
pašvaldības vai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apsaimnieko-
tāju pieprasījuma sniedz ziņas 
par to iedzīvotāju skaitu, kas 
dzīvo attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā, kā arī par komersan-
tiem un citām personām, kas veic 
saimniecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā;

20.4. slēdz līgumu par katrā 
nekustamajā īpašumā radīto 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu ar Atkritumu apsaim-
niekotāju, nodrošinot regulāru 
atkritumu izvešanu, ņemot vērā 
īpašumā radīto atkritumu dau-
dzumu (apjomu), bet ne retāk: 

20.4.1. individuālās dzīvoja-
mās mājas – kā 6 reizes gadā;

20.4.2. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas – kā 1 reizi mēnesī;

20.4.3. juridiskas personas – 
kā 6 reizes gadā.

20.5. nepieciešamības gadī-
jumā veic izmaiņas šo noteikumu 
20.4.punktā minētajā līgumā, 
nodrošinot sistemātisku atkri-
tumu izvešanu, lai pie atkritumu 

konteineriem neveidojas atkri-
tumu kaudzes;

20.6. ja nekustamā īpašuma 
lietošanai ir sezonāls raksturs, 
tad informē par to Atkritumu 
apsaimniekotāju, šo noteikumu 
20.4.punktā minētā līguma 
noteikumos paredzot radītajam 
atkritumu daudzumam atbil-
stošu atkritumu izvešanas gra-
fiku, kā arī atbilstoša tilpuma 
atkritumu konteineru;

20.7. ir atbildīgs par tā nekus-
tamajā īpašumā radīto atkritumu 
savākšanu, dalīto atkritumu vāk-
šanu un nogādāšanu līdz atkri-
tumu konteineram, par kuras 
iztukšošanu tam ar attiecīgo 
Atkritumu apsaimniekotāju ir 
noslēgts līgums;

20.8. uztur sadzīves atkri-
tumu konteinerus lietošanas 
kārtībā;

20.9. nodrošina citu atkri-
tumu veidu (piemēram, lielga-
barīta atkritumi, būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumi) 
nogādāšanu šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumā, pārstrādes 
vietās vai sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poligonā  – ar savu 
transportu vai izmantojot atkri-
tumu apsaimniekotāja pakal-
pojumus, par šo atkritumu 
savākšanu vienojoties atsevišķi. 
Ja noslēgtais līgums ar atkri-
tumu apsaimniekotāju paredz 
regulāru šāda veida atkritumu 
izvešanu, persona atkritumus 
novieto to savākšanas vietā īsi 
pirms noteiktā savākšanas laika; 

21. Atkritumu radītājiem 
atļauts kompostēt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus sava 
īpašuma teritorijā, ja tas nerada 
draudus cilvēku dzīvībai, veselī-
bai, videi, kā arī personu mantai.

22. Daudzdzīvokļu māju 
īpašnieki vai apsaimniekotāji 
papildus 20.punktā minētajiem 
pienākumiem:

22.1. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju apsaimniekotāji, 
garāžu un dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības ir atbildīgas par 
līguma slēgšanu ar apsaimnieko-
tāju par atkritumu savākšanu no 
to apsaimniekošanā nodotajiem 
īpašumiem;

22.2. dzīvokļa īpašnieki 
daudz dzīvokļu dzīvojamās mā -
jās, kurām nav izvēlēts ap  saim-
niekotājs un dārza māju (vasar-
nīcu) īpašnieki, kas nav dārzko-
pības kooperatīvās sabiedrības 
biedri, savstarpēji vienojas par 
atkritumu savākšanu to iepriekš 
norādīto personu īpašumos radī-
tajiem atkritu miem, ar notei-
kumu, ka maksājumus atkri-
tumu apsaimniekotājam par 
atkritumu savākšanu no iepriekš 
norādītajiem īpašumiem veic 
viena persona, ar kuru Atkri-
tumu apsaimniekotājs slēdz 
līgumu par atkritumu izvešanu 
un pārējie īpašnieki norēķinās ar 
šo personu.

Turpinājums 6.  lpp.
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23. Daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļa īpašnieki noslēdzot ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas līgumu, var 
deleģēt savu atbildību par radīto 
atkritumu savākšanu nekustamā 
īpašuma (tā daļas, dzīvojamās 
telpas) apsaimniekotājam. Šādos 
gadījumos par atkritumu savāk-
šanas pasākumu īstenošanu ir 
atbildīgs apsaimniekotājs.

V  Publisko pasākumu 
organizētāju pienākumi

24. Publisko pasākumu 
organizētājam pirms pasākuma 
rīkošanas atļaujas saņemšanas 
ir jāslēdz līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritumu 
konteineru izvietošanu pasā-
kuma vietā un pasākuma laikā 
radīto atkritumu savākšanu no 
izvietotajiem konteineriem, kā 
arī jānodrošina attiecīgās terito-
rijas sakopšana 8 stundu laikā 
pēc pasākuma noslēguma.

25. Pirms pasākuma sākša-
nās publisko pasākumu organi-
zētājam jānodrošina atkritumu 
konteineru novietošanas  vietu 
izveide un to ekspluatācija pasā-
kuma laikā.

26. Ja pasākuma laikā iespē-
jams nodrošināt dalītu atkritumu 
vākšanu, tad publiskā pasākuma 
organizētājam jānodrošina kon-
teineri dalītai atkritumu vākša-
nai.

VI  Atkritumu 
apsaimniekotāja pienākumi 
un tiesības

27. Atkritumu apsaimnieko-
tājs veic atkritumu apsaimnie-
košanu Pārgaujas novada admi-
nistratīvajā teritorijā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, valsts 
un reģionālo atkritumu apsaim-
niekošanas plānu, kā arī šiem 
saistošajiem noteikumiem un 
noslēgto līgumu starp pašval-
dību un Atkritumu apsaimnieko-
tāju, par konstatētajiem pārkā-
pumiem informējot pašvaldību 
un Valsts vides dienestu.

28. Atkritumu apsaimnieko-
tāju pienākumi ir:

28.1. veikt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprē-
ķināšanu un aktualizēt to ne bie-
žāk kā 2 reizes kalendāra gada 
laikā. Iesniegt sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas mak-
sas aprēķinu projektu Pārgaujas 
novada pašvaldībai;

28.2. pēc Pārgaujas novada 
pašvaldības pieprasījuma 
iesniegt izvērstu sadzīves atkri-
tumu savākšanas, pārvadāšanas, 
pārkraušanas, uzglabāšanas, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uztu-
rēšanas izmaksu aprēķinu 
tādā detalizācijas pakāpē, kāds 
izteikts pieprasījumā;

28.3. slēgt līgumus ar atkri-
tumu radītājiem par atkritumu 

savākšanu un izvešanu, piemē-
rojot Pārgaujas novada domes 
apstiprināto maksas par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
apmēru;

28.4. slēgt līgumus ar pub-
lisko pasākumu organizētājiem 
par publisko pasākumu laikā 
radušos atkritumu apsaimnieko-
šanu, ja publiskā pasākuma orga-
nizētājam nav parādu pret atkri-
tumu apsaimniekotāju, pretējā 
gadījumā publisko pasākumu 
organizētājs nav tiesīgs organi-
zēt pasākumu;

28.5. nodrošināt regulāru 
sadzīves atkritumu (ieskaitot 
dalīti vāktos atkritumus) savāk-
šanu no iedzīvotājiem, iestādēm 
un komersantiem;

28.6. nepieciešamības gadī-
jumā saskaņot ar Pārgaujas 
novada domi atkritumu kontei-
neru dizainu. Nešķiroto atkri-
tumu un dalīti vākto atkritumu 
konteineri ir jāmarķē, norādot 
atkritumu apsaimniekotāja 
nosau  kumu, kontakttālruni un 
konteinerā ievietojamo atkri-
tumu veidu.

28.7. nodrošināt sadzīves 
atkritumu konteineru iztukšo-
šanu un sadzīves atkritumu izve-
šanu no atkritumu konteineru 
novietošanas vietām;

28.8.nodrošināt dalītu atkri-
tumu savākšanu, saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām un noslēgto līgumu ar 
pašvaldību;”.

28.9. nogādāt savāktos nešķi-
rotos sadzīves atkritumus, kuri 
nav izmantojami reģenerāci-
jai vai atkārtotai izmantošanai, 
CSA poligonā „Daibe” Pārgaujas 
novada Stalbes pagastā ar šim 
nolūkam paredzētiem speciali-
zētiem transporta līdzekļiem;

28.10. atbildēt uz sūdzībām, 
iesniegumiem un priekšliku-
miem par atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumu kvalitāti, 
kā arī savas kompetences ietva-
ros novērst sūdzībās minētos 
pārkāpumus;

28.11. nodrošināt pašval-
dību ar pašvaldības pieprasīto 
informāciju, atbilstoši normatī-
vajiem aktiem, kuri reglamentē  
atkritumu apsaimniekošanu, 
t.sk. atbilstoši Ministru kabi-
neta 2016. gada 16. augusta 
noteikumu Nr. 546 ,,Noteikumi 
par minimālajām prasībām, kas 
iekļaujamas darba uzdevumā, 
pašvaldībai izraugoties sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, un 
atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu būtiskie nosacījumi” 9. 
punktam .

VII Aizliegumi iedzīvotājiem 
un juridiskajām personām, 
kas darbojas Pārgaujas 
novada administratīvajā 
teritorijā

29. Pārgaujas novada iedzī-
votājiem un juridiskajām per-
sonām, kas darbojas Pārgaujas  
novada administratīvajā terito-
rijā, ir aizliegts:

29.1. novietot sadzīves atkri-

tumus tam neparedzētās un 
nepiemērotās vietās, tajā skaitā 
citiem atkritumu radītājiem lie-
tošanās nodotās atkritumu kon-
teineros, vai aprakt atkritumus 
pagalmos, piegružot vai aizbērt 
grāvjus un ūdenstilpnes, iznest 
no sētām un novietot braucamo 
ielu (ceļu) malās; 

29.2. dedzināt sadzīves atkri-
tumus, tai skaitā atkritumu kon-
teineros un urnās;

29.3. novietot (pastāvīgi) 
sadzīves atkritumu konteineros 
uz ielām (izņemot nomaļas ielas, 
kur konteineri netraucē satiksmi 
vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, 
kur tas ir vienīgais iespējamais 
risinājums);

29.4. ievietot sadzīves atkri-
tumu konteineros degošus, 
viegli uzliesmojošus un eks-
plozīvus priekšmetus, šķidrus 
atkritumus, infekcijas slimības 
izraisošus atkritumus, lielgaba-
rīta atkritumus, būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumus, 
ražošanas atkritumus, ielu smil-
tis, parku un dārzu atkritumus 
un citus bīstamos atkritumus;

29.5. ievietot atkritumus kon-
teineros, kas ir nodotas lietošanā 
citiem Pakalpojumu saņēmē-
jiem;

29.6. cieši sablīvēt, iesal-
dēt  atkritumus sadzīves atkri-
tumu konteineros. Par šādu 
konteineru iztukšošanu var tikt 
noteikta paaugstināta samaksa;

29.7. jebkādā veidā bojāt 
atkritumu konteineros;

29.8. ievietot nešķirotus 
atkritumus dalīti vākto atkri-
tumu konteineros;

29.9. veikt citas darbības, kas 
rada vides piesārņošanu vai ir 
pretrunā ar normatīvajos aktos 
par atkritumu apsaimniekošanu 
ietverto regulējumu.

30. Par šo saistošo notei-
kumu vai citu atkritumu apsaim-
niekošanas jomu regulējošo 
normatīvo aktu pārkāpumiem 
personas ir saucamas pie atbil-
dības Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā 
kārtībā.

VIII  Prasības sadzīves 
atkritumu dalītai vākšanai un 
šķirošanai

31. Pārgaujas novada iedzī-
votājiem tiek nodrošināta iespēja 
iesaistīties dalītās sadzīves atkri-
tumu vākšanas sistēmā, nogādā-
jot šķirotos atkritumus sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas 
punktos un šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumos. 

32. Dalītie sadzīves atkri-
tumi (papīrs, metāls, stikls, 
plastmasa) tiek savākti un sašķi-
roti. Šķirošana veicama atbilstoši 
prasībām, ko dalīti vācamajiem 
atkritumiem noteicis apsaimnie-
kotājs. Šķirotajam papīram, ko 
savāc speciālās papīram pare-
dzētās atkritumu konteiners, 
jābūt tīram, stikla un plastmasas 
iepakojumam jābūt tīram, bez 
iepriekšējā pildījuma atliekām.

33. Atkritumu apsaimnie-

kotājs vienu mēnesi iepriekš 
informē atkritumu radītājus un 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotājus par jauna šķiroto atkri-
tumu savākšanas veida ieviešanu 
un attiecīgo konteineru krāso-
jumu vai apzīmējumu, ievietojot 
informāciju savā tīmekļvietnē.

34. Atkritumu apsaimnieko-
tājs nodrošina šķiroto atkritumu 
savākšanas vietu sakopšanu.

35. Ja Atkritumu apsaim-
niekotājs nodrošina attiecīgā 
pakalpojuma pieejamību, atkri-
tumu radītājiem, kas nodarbo-
jas ar lauksaimnieciskās (pār-
tikas) produkcijas ražošanu vai 
apstrādi, pārtikas preču tirdz-
niecību, sabiedrisko ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu, ir pienā-
kums dalīti vākt bioloģiski noār-
dāmos atkritumus, kas rodas to 
saimnieciskās darbības rezultātā 
un noslēgt līgumu ar apsaim-
niekotāju par šo atkritumu izve-
šanu, ievērojot apsaimniekotāja 
noteiktās prasības attiecībā uz 
šo atkritumu apsaimniekošanu. 

IX  Prasības sadzīves 
atkritumu nešķirotai vākšanai 
un pārvadāšanai

36. Atkritumu konteine-
ros izvietojumu nosaka zemes 
īpašnieks, bet sabiedriskās vie-
tās esošu atkritumu konteineru 
novietošanas vietu izvietojumu 
nosaka Pārgaujas novada pašval-
dība, izvietojumu saskaņojot ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

37. Atkritumu konteineru 
uzstādīšanu parkos, skvēros, 
autobusu pieturās, u.c. publiskās 
vietās nodrošina pašvaldība.

38. Ja pie vairākām daudz-
dzīvokļu ēkām izveidots speciāli 
ierīkots (betonēts, asfaltēts vai 
tml.) laukums atkritumu kontei-
neru novietošanai, tad atkritumu 
konteineri novietojami šajā lau-
kumā.

X  Prasības sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanai

39. Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu radītājs vai valdītājs: 

39.1. Atdala sadzīves bīsta-
mos atkritumus no citu veidu 
atkritumiem;

39.2. Uzglabā sadzīves bīsta-
mos atkritumus tā, lai tie neap-
draudētu cilvēku dzīvību un 
veselību, vidi, kā arī personu 
mantu;

39.3. nogādā sadzīves bīsta-
mos atkritumus speciāli aprīko-
tās sadzīves bīstamo atkritumu 
savākšanas vietās vai slēdz 
līgumu par sadzīves bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu ar 
komersantu, kurš veic bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu un 
ir saņēmis atļauju veikt bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu;

39.4. sedz visas ar sadzīves 
bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanu saistītās izmaksas.

XI  Atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas noteikšanas 
kārtība

40. Maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
izņemot sabiedrisko pakalpo-
jumu regulatora apstiprināto 
tarifa par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligo-
nos komponenti, nosaka Pārgau-
jas novada pašvaldība ar savu 
lēmumu, pamatojoties uz Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumu 
un šajos noteikumos noteikto 
kārtību.

41. Nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas (izņe-
mot sadzīves atkritumu reģe-
nerāciju) maksu atkritumu 
radī  tājam vai valdītājam veido:

42.1. pašvaldības lēmumā 
apstiprinātā maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturē-
šanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkri-
tumu apsaimniekotājs;

42.2. sabiedrisko pakalpo-
jumu regulatora apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligo-
nos.

42. Atkritumu apsaimnieko-
tājs informāciju par iepriekšējā 
kalendāra gadā savākto, reģene-
rācijai nodoto un atkritumu poli-
gonā nodoto sadzīves atkritumu 
masu līdz kārtējā gada 1. martam 
iesniedz pašvaldībā, ar kuru tas 
atbilstoši Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 18. pantam ir 
noslēdzis līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
attiecīgās pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā. 

43. Pārgaujas novada paš-
valdība mēneša laikā pēc šo 
noteikumu 28.1punktā minētā 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksas projekta saņemšanas 
lemj par atkritumu apsaimnie-
košanas maksas noteikšanu un 
lēmumu desmit dienu laikā pēc 
tā pieņemšanas, publicē pašval-
dības tīmekļvietnē.

44. Apstiprinātā atkritumu 
apsaimniekošanas maksa stājas 
spēkā trīsdesmitajā dienā pēc 
šo noteikumu 43.punktā minētā 
lēmuma publicēšanas Pārgau-
jas novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē.

XII Noslēguma jautājumi
45. Atzīt par spēku zaudēju-

šiem ar Pārgaujas novada domes 
22.12.2011. lēmumu (protokols 
Nr.13, 14.§) apstiprinātos sais-
tošos noteikumus Nr. 14 „Par 
atkritumu apsaimniekošanu Pār-
gaujas novada administratīvajā 
teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs                                                                         
Hardijs VENTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā
Turpinājums no 5.  lpp.

Turpinājums 7.  lpp.
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus (05.01.2018.vēstule Nr.1-18/112 “Par 2011.gada 22.decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.14”) nepieciešams precizēt Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.14 
„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā” (turpmāk – SN) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā to, ka 
precizējumi un labojumi ir apjomīgi, lietderīgāk ir izdot SN jaunā redakcijā. 

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības 
iedzīvotāju interesēs, izpildi; noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; 
veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai veicinātu atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu 
apritē un samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.
3. Šie saistošie noteikumi nosaka:
3.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, 
apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu 
savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu;
3.2. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
3.3. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
3.4. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

Saistošo noteikumu pro jekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

SN  īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas. Veicot minētās izmaiņas kopējais maksas apmērs par atkritumu 
apsaimniekošanu nemainīsies. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

SN mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Pārgaujas novada pašvaldības administratīvās teritorijas 
atkritumu radītāji vai valdītāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums. SN tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Institūcijas, kurās persona var vērsties SN piemērošanā ir Pārgaujas novada pašvaldība un  SIA  „ZAAO”.
SN ievērošanu kontrolēs Pārgaujas novada pašvaldības policijas amatpersona. SN izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura 
nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar  
Saistošo noteikumu projektu

SN izstrādes  procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. SN un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 
tīmekļvietnē: www.pargaujasnovads.lv un pēc atzinumu saņemšanas no ministrijas – publicēti Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas novada Vēstis”.

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
2018. gadam izdeva galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informāciju 
par novada uzņēmējiem. Tā vāku 
rotā 2017. gadā radītā preču 
zīme “Radīts Pārgaujas novadā”, 
un katrs mēnesis veltīts kādam 
konkrētam novada uzņēmumam. 
Maija mēnesī daba mūs lutina 
ar siltu un patīkamu laiku, kas 
ir arī rosīgākais un aktīvākais 
darba periods uzņēmumam SIA 
“Unguri”. Uz sarunu tiekos ar 
uzņēmuma vadītāju Hendriku 
Robertu Zomeru (Hendrik 
Robert Zomer).

Iluta Beķere (I.B.): Kad 
un kā radās ideja par šāda 
biznesa uzsākšanu? Kā tā tik 
attīstīta? 

Hendriks Roberts Zomers 
(H.R.Z.): Kūdras ieguve Latvijā 
notiek jau no 18. gadsimta bei-
gām, Unguru purvā no 1968. 
gada. 1992. gadā tika nodibi-
nāts SIA “UNGURI”, un to laiku 
īpašnieki meklēja sadarbības 
partnerus ārpus Latvijas, jo, 
likvidējoties kolhoziem, ļoti 
samazinājās pieprasījums pēc 
kūdras, un ar notirgoto Latvijā 
uzņēmums nevarēja pastāvēt. 
Tā sākās sadarbība, moderni-
zēta ražošana, veiktas nozīmīgas 
investīcijas attīstībai.

I.B.: Kas ir tas, ko piedāvājat 
saviem klientiem?

H.R.Z.: Unguru kūdras 
purvā tiek veikta frēzkūdras 
un gabalkūdras ieguve, kas pēc 
tam tiek frakcionēta pārstrādes 
rūpnīcā un iepakota dažāda 
izmēra polietilēna maisos. 
Saviem klientiem piedāvājam 
lauksaimniecībā izmantojamu 
kūdru.

I.B.: Kādas ir uzņēmuma 
galvenās vērtības? 

H.R.Z.: SIA “Unguri” galvenās 
vērtības ir cilvēki, tehnoloģija, 

nodrošinot ar tieši viņam ražotu 
produktu, izstrādājot receptūru, 
pielāgojoties.

I. B.: Raksturojiet savu 
ko mandu! 

H.R.Z.: Mūsu komanda nosa-
cīti ir sadalīta divās daļās – purvā 
uz kūdras ieguves, purva sakār-
tošanas darbiem un rūpnīcā uz 
frakcionēšanas, pakošanas un 
uzkraušanas darbiem. Protams, 
jābūt komandas darbam un kat-
ram cilvēkam visā darbības ķēdē 
- no ieguves līdz pārdošanai, ir 
sava noteikta loma. Patstāvība, 
zināšanas un pieredze - tā es 
raksturotu mūsu komandu. Varu 
droši braukt komandējumā, 
darbs neapstājas, viss iet uz 
priekšu. 

I.B.: Kas ir galvenā 
mērķauditorija? 

H.R.Z.: Dārzniecības un dārz-
kopības uzņēmumi gan Latvijā, 
gan ārpus. Mūsu kūdras pie-
lietojums ir plašs – no sēkliņas 
līdz pat lieliem stādiem: gurķi, 

Gatavais produkts runā pats 
par sevi un rada reputāciju

pieredze, elastīgums. Bez 
tehnikas un tehnoloģiskajām 
iekārtām mūsu nozarē darbs nav 
iespējams, arī bez darbiniekiem, 
jo kūdras nepieciešamo kvalitāti 
nosaka ne tikai pēc noteiktas 
metodoloģijas, bet arī pēc 
gūtās pieredzes, kas mūsu 
darbiniekiem ir, jo tie strādā pie 
mums ilgstoši. Mūsu pieredze 
kūdras nozarē ir 26 gadi, un mēs 
joprojām cenšamies pret katru 
klientu izturēties individuāli, 

tomāti, mellenes, puķes...tas, ko 
ikdienā lietojam un baudām.

I.B.: Kādas aktivitātes 
tiek veiktas, lai potenciālais 
klients izvēlētos tieši SIA 
“Unguri” produkciju? 

H.R.Z.: Mēs nenodarbojamies 
ar klientu piesaisti. Klienti paši 
mūs atrod. Domāju, ka gatavais 
produkts runā pats par sevi un 
rada mūsu reputāciju.

I.B.: Kur ir iespējams 
iegādāties SIA “Unguri” 
produkciju? Vai tā ir pieejama 
arī novada iedzīvotājiem? 

H.R.Z.: Kūdru fasētā veidā 
iespējams iegādāties mūsu 
ražotnē blakus Unguru purvam: 
“Saliņas”, Raiskuma pagasts, Pār-
gaujas novads un tā ir pieejama 
ikvienam.

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka paldies SIA “Unguri” par 
atsaucību Pārgaujas novada 
galda kalendāru veidošanā, kā 
arī par sniegto interviju. 

Turpinājums no 6.  lpp.

Uzņēmuma SIA “Unguri” vadītājs Hendriks Roberts Zomers. Foto: no 
personīgā arhīva
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Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa
un
Nadīna Razgačeva,
Vidzemes Augstskolas studente

Iedzīvotāji ir mūsu lielākā 
bagātība. Īpaši tie iedzīvotāji, 
kuri kādu no Pārgaujas novada 
pagastiem par savu dzimto sauc 
jau kopš dzimšanas. Šie iedzī-
votāji bieži vien var pastāstīt 
daudz interesantu un vēl neat-
klātu faktu par savu dzimtu, par 
novadu, par tradīcijām, kultūras 
dzīvi pirms vairākiem gadu des-
mitiem. 

Termins Latvijas simtgade jau 
daudzkārt ir izskanējusi pagā-
jušajā gadā, bet šogad to dzir-
dēsim vēl biežāk, jo 2018. gads 
ir mūsu valsts simtgades gads, 
kas ir ne tikai svinību un svētku 
gads, bet arī laiks, kad īpaši tie-
camies stiprināt savas saknes, 
izzināt savas dzimtenes vēsturi 
un lepoties ar to, kas ir Latvija, 
kas ir mūsu novads, kas esam 
mēs un kādas ir mūsu tradīcijas. 
Tieši tāpēc visa gada garumā 
veidosim stāstu sēriju par tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri Pār-
gaujas novadu par savu dzimteni 
saukuši visu vai lielāko daļu sava 
mūža. 

 Maijā viesojāmies Stalbes 
pagastā “Putniņos”, kur durvis 
vēra Ilga Segliņa. Viņa ar saviem 
stāstiem uzbūra vēsturiskas 
ainas, aizvedot mūs tālā pagātnē.

“Daibē esmu piedzimusi, 
smēdē. Tēvs bija kalējs.” stāsta 
Ilga. Taču no dzīves Daibē nav 
daudz atmiņu, ir tikai mātes stās-
tītais. Ilga atminas, kāpēc nācās 
pamest mājas Daibē: “Mamma 
sacīja, ka veikals bija tuvumā un 
ka nebija iespējams tur dzīvot, jo, 
kad kāds nopērk šņabi, bija jāiet 
pie kalēja. Ar vienu cūku vairāk 
nevarēja iztikt, jo kā kāds atnāk 
kaut kas jāuzcep. Un tā mēs aiz-
gājām no Daibes. Kad aizgājām, 
biju apmēram gadu veca.”

Ilgas Segliņas labākās atmi-
ņas ir par dzīvi Ungurmuižā, 
kur veda viņas tālākais ceļš. 
“Dzīvojām skaistā ezera krastā, 
bet ezera tur vairāk nav, tāds 
dīķītis vien ir. Tēvs bija kalējs 
pie Kampenhauzeniem, maksāja 
nomas naudu. Tur bija lielmāte, 
kurpnieks un liela dārzniecība. 
Bija daudz ābeles, ogulāji.” Ilga 
atceras, kā devās uz dārznie-
cību ēst ogas un ābolus, acu 
priekšā joprojām stāv tās ābeles, 
no kurām tika ņemti cukurīši.  
Labas atmiņas ir arī par lielmāti, 
kura vienmēr apdāvināja bēr-
nus, taču vienmēr visiem snie-
dza izstieptu roku – tā bija jāno-
bučo. “Ziemassvētkos, kad gājām 
ciemos pie lielmātes, atceros, ka 
man mugurā bija kleita kā priek-
šautiņš. To pilnu man pielika 
ar cepumiem un konfektēm.” 
I. Segliņa pauda, ka jau pavi-
sam jauna uzsākusi ganu gaitas: 

“Vedu gotiņu aiz kungu kapiem, 
tur bija tāda māja “Puķkalni”, un 
tad savu gotiņu tur no rīta aiz-
vedu, paliku pie gana ganos un 
pusdienā nācu mājās, izslaucu 
un tad atkal vedu atpakaļ līdz 
vakaram. Vakaros man bija diez 
gan bail iet, jo kungu kapos sik-
spārņi lidinājās. Kaut gan tie 
neko nedara, man bija bail.” Par 
Ungurmuižu ir daudz atmiņu, 
piemēram, kā tika pavadītas 
ziemas uz ezera ar ragavām, kā 
tika iets uz mazajiem bērniem. 
Tās bija nodarbības pirmsko-
las vecuma bērniem Kūduma 
pagastskolā (tagad dzīvojamā 
māja ”Kūdumi”), kuras bija jāap-
meklē sestdienas un svētdienās: 
“Mācīja dancot. Bija arī dažādas 
zinības jāapgūst mājās. Kad labi 
biju iemācījusies, tad paliku zem 
spilventiņa to grāmatiņu. Cit-
reiz par labo mācīšanos Dieviņš 
man ielika kādu santīmu pagalvī. 
Unguru krogā bija pasts. Kad 
gāju pēc avīzēm, kādu konfekti 
arī dabūju par tiem santīmiem.” 
Bet drīz vien ģimene pārcēlās 
citur. Ilga atminas, kā 1937. gadā 
viņiem tika noņemts gabaliņš no 
zemes, tēvs nesapratās, un tā nu 
I. Segliņa ar ģimeni devās tālāk. 

Īstas skolas gaitas tika uzsāk-
tas Augstrozē, Limbažu apriņķī, 

arī tur Ilgas tēvs strādāja par 
kalēju, ģimene dzīvoja “Krust-
kalnos”. “Ēkai galā dzirnavas, 
otrā galā kalējs un pāri ceļam 
ezers. Tur bija arī baznīca un 
veikals. Māsīca vienmēr pie 
manis dzīvoja pa vasaru, gājām 
katru svētdienu uz baznīcu. 
Vienmēr esmu dzīvojusi skaistās 
vietās. Agrāk no 9 gadiem gāja 
skolā. Augstrozē sāku iet skolā. 
Pirmajā un otrajā klasē tā bija 
mana skola. Atceros, ka Augstro-
zes skolā daudz mācīja dziedāt. 
Visas tautasdziesmas, ko tagad 
dzied, ir tur izdziedātas”, ar 

šādām atmiņām dalījās I. Segliņa 
par dzīvi Augstrozē.

Vēlāk, 1930. gadu beigās, ceļi 
veda atpakaļ uz Daibi, kur, Ilgas 
mātei ar māsu sadalot dzimtas 
īpašumu, tika uzcelta un izvei-
dota jauna saimniecība “Put-
niņi”, kas arī ir mājas, kurās Ilga 
dzīvo tagad. “Bija uzbūvētas ista-
bas, bet iekšpuse nebija, tā nu 
būvniecības laikā apmetāmies 
vecajā mājā, tur bija viena istaba, 
kur mēs kādu laiku dzīvojām.” 
stāsta Ilga. Trešās klases gai-
tas tika sāktas Ķieģeļu pagastā, 
kas atradās Valmieras apriņķī, 
blakus Daibei. “Vienreiz skolo-
tāja mani iesauc savā skolotāja 
istabā, tieši tuvojās tas brīdis, 
kad jādod pionieru solījums. Es 
parasti visur piedalījos, un sko-
lotāja sacīja, ka piedalīties, un iet 
es varu, lai dziedot un dancojot, 
bet, lai solījumu nedodot, viņa 
neteica, vai to es varu kādam 
sacīt vai nē, bet laikam biju tik 
saprātīga un nevienam neteicu, 
ka skolotāja tā saka. Tagad tikai 
sāku stāstīt. Tā visu savu mūžu 
nebiju ne pionieros, ne komjau-
niešos,” atceras Ilga.  

Katrā skolā tika pavadīts 
neilgs laiks, sestā un septītā 
klase tika pavadīta Rubenes 
skolā, un I. Segliņas atmiņas par 
skolas laikiem ir dažādas: “Vienu 
gadu uz skolu negāju, paliku 

Novadnieku stāsti. 
Skaistākās atmiņas no bērnības Ungurmuižā

mājās un audu. Māsīcas mamma 
bija liela audēja, viņa man iemā-
cīja, un es sāku aust galda segas, 
dvielīšus. Tā to vienu gadu mājās 
pavadīju. Valmierā gāju vidus-
skolā. Toreiz bija spožs mēness. 
Tā gaismā mācījos, lai varētu 
nolikt eksāmenus vidusskolā. 
Tik gaišu mēnesi, lai vakaros 
varētu lasīt, vairs neesmu redzē-
jusi. Pavasarī noliku eksāmenus, 
bet rudenī nebija vajadzīgi, jo 
tad mainījās vara – atkal ienāca 
krievi un varēja iztikt bez eksā-
meniem. Vidusskolu nepabeidzu 
veselības dēļ. Biju slimnīcā, un 
tur nogulēju veselu ceturksni. 
Man sacīja, ka būs operācija, 
bet no kara ieveda cietušos, 
tiem bija vajadzīgas steidzīgā-
kas operācijas. Domāju, ka tāpat 
pielaidīs pie eksāmeniem, tad 
jau noliktu, bet nepielaida, bija 
jāsaņem ceturkšņa atzīmes, bet 
nebiju mācījusies, grāmatas 
nebija līdz, nobijos un otru gadu 
negribēju iet.” 

Pēc tam ātri vien tika atrasts 
darbs, bija diezgan laba alga. 
Strādāju Ķieģeļu pagastā finanšu 
nodaļā. Aģenti braukāja riņķī, 
uzskaitīja lopus, un tad bija 
jārēķina nodokļi. “Tur tika ilgi 
nostrādāts, bet tad notika štatu 
samazināšana, apvienoja pagas-
tus, un mans darbs beidzās. 
Vecāki bija jau gados. Tad es 
priecājos par jebkuru darbu – 
sāku strādāt meliorācijas dar-
bus, kopu grāvjus – pļāvu un 
grābu. Līdz ar to varēju palīdzēt 
mājās vecākiem visu padarīt. 
Vienu laiku tur arī strādāju.”

Ar laiku sabiedriskā dzīve 
Daibē palika aktīvāka. Ilga atce-
ras, ka uz padomju saimniecību 
“Kūdums” par galveno zooteh-
niķi atnākušais jaunais speciā-
lists Roberts Sīmansons esot 
bijis tas, kurš sabiedrisko dzīvi 
atdzīvinājis – bijusi dejošana, 
dziedāšana, teātris, kā arī uz 
Daibi brauca ceļojošais kino, un 
vakaros notika balles. Kā atzina 
I. Segliņa, balēs ar nevienu neie-
pazinās, taču bija vairāki vēstuļu 
draugi no dienesta: “Mani jau 
vairāk interesēja sarakstīties, 
kad jutu, kad nāks mājās no die-
nesta, es vairāk nerakstīju, izbei-
dzu sarakstīšanos.”

Ar dzīvesbiedru Arvīdu Ilgai 
ir atvase – dēls Roberts, kā arī 
3 mazbērni, kas ir Ilgas kun-
dzes prieks un acuraugs, jo visi 
ir muzikāli, mākslinieciski, kā 
arī sportiski. Tagad Ilga labprāt 
nodarbojas ar cimdu un zeķu 
adīšanu, kuras pēc tam tiek 
dāvātas dēla ģimenei. 

 Sakām paldies Ilgai Segliņai 
par laipno uzņemšanu, sirsnīgo 
un jauko sarunu, kā arī dalīšanos 
atmiņās. Vēlam labu veselību un 
enerģiju arī turpmāk!

Paldies sakām arī novadnie-
kam Kristapam Otersonam, pēc 
kura ieteikuma apciemojām 
Ilgas kundzi. 

Pēc koncerta Daibes skolas kalnā. Ilga centrā. Roberts Sīmansons – 
pirmais no labās. 1953. gads.

Ilga Segliņa (dzim. Putniņa) un Arvīds Segliņš. 1958. gads. 

Ilga ar mazbērniem Jurģi, Annu, Rūdolfu “Putniņos” 2013. gada vasarā.
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Ina Mieze, 
laukakmens izstrādājumu 
bodītes “Ezeriņi” vadītāja

Saulainajā un karstajā 17. 
maija pēcpusdienā laukakmens 
izstrādājumu bodītes “Ezeriņi” 
čaklā saime ciemos gaidīja Pār-
gaujas novada skolu jaunos un 
talantīgos māksliniekus. Sko-
lēni tika uzaicināti piedalīties 
radošajā mākslas plenērā “Mir-
klis “Ezeriņos””, kura galvenais 
mērķis bija atklāt jauno māks-
linieku individuālo, savdabīgo 
skatījumu uz lietām un vietām, 
kā arī veicināt novada apska-
tes objektu atpazīstamību jau-
niešu vidū. Plenērā piedalījās 
14 jaunie mākslinieki un 3 viņu 
vizuālās mākslas skolotājas. Kat-
ram dalībniekam bija iespēja ar 
savu mākslinieka aci aplūkot un 
iemūžināt brīdi no nesteidzīgās 
“Ezeriņu” ikdienas, savos dar-
bos ietvert steigā nepamanītās 
Latvijas laukakmens skulptūrās 

Radošais mākslas plenērs 
“Mirklis “Ezeriņos””

izkaltās detaļas un radīt mākslu, 
kas tiks ierakstīta “Ezeriņu” vēs-
tures grāmatās.  Mākslas radī-
šanā skolēni varēja izmantot sev 
piemērotākos darba materiālus, 
kā arī atrast sirdij tīkamāko un 
iedvesmas bagātāko vietiņu 
“Ezeriņu” plašajā dārzā. Kāds 
ērti iekārtojās zaļajā zālē starp 
spilgti dzeltenajiem pieneņu 
ziediem, kāds centās atrast ēnu 
zem plašā mājas jumta; kāds 
pārdomātiem otas triepieniem 
uz papīra klāja krāsas, kāds ar 
asu zīmuli rūpīgi  izzīmēja deta-
ļas. Ikviens savā darbā ielika 
daļiņu sevis. 

Plenēra noslēgumā katrs 
saņēma dāvanu no čaklās “Eze-
riņu” saimes – stikla krūzīti, no 
kuras vēsākos vasaras vaka-
ros varēs baudīt siltu dzērienu. 
Plenēra laikā tapušo mākslas 
darbu izstādi no 17. maija līdz   
17. jūnijam ikvienam ir iespēja 
aplūkot un novērtēt laukakmens 
izstrādājumu bodītes “Ezeriņi” 

otrajā stāvā darba laikā no 10.00 
līdz 18.00. 

Mākslas plenēru iecerēts 
veidot kā tradīciju – katru 
gadu “izgleznojot” kādu pietu-
ras punktu krāšņajā Pārgaujas 
novadā. Šogad tāds tika izvēlēts 
novada centrā – Stalbē – apska-
tāms, radošiem darbiem bagāts 
tūrisma objekts, kas būs kā 
sākumpunkts plenēra tradīcijas 
veidošanai. 

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Arī šogad Pārgaujas novadā 
tiek rīkots ikgadējais “Sakopta 
un videi draudzīga sēta” 
pasākums. Lūdzam iepazīties ar 
Pārgaujas novada pašvaldības 
pasākuma “Sakopta un videi 
draudzīga sēta Pārgaujas novadā 
2018” nolikumu.

Sakopto sētu vērtēšana 
šo gad notiks no 25. jūnija līdz 
7. augustam.

Vēlamies izcelt, ka vērtēšanas 
komisiju pārstāvji vērtēšanas 
laikā veic fotografēšanu un/vai 
video filmēšanu. Katrs novada 
iedzīvotājs līdz 22. jūnijam tiek 
aicināts īpaši pieteikt savu vai 
citu īpašumu vērtēšanai, kā 
arī iedzīvotājam, kuram pie 

iebraucamā ceļa atrodas zīmes 
“Iebraukt aizliegts”, “Privātīpa-
šums” vai “Nikns suns” vēlams 
pieteikt īpašumu vērtēšanai, 
jo pastāv iespēja, ka vērtēša-
nas komisijas šādus īpašumus 
var nevērtēt. Pastāv iespēja arī 
atteikt savu īpašumu vērtēša-
nai. Visos gadījumos lūdzam 
sazināties ar pašvaldību, raks-
tot uz pargaujasnovads@par-
gaujasnovads.lv, zvanot pa tālr.: 
64134426 vai arī personīgi 
ierodoties Klientu apkalpoša-
nas centrā Stalbē (“Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts);

Gatavojamies pasākumam 
“Sakopta un videi 
draudzīga sēta”

Pasākumu noslēgs Saimniek-
balle, kura norisināsies 
18. augustā Raiskuma pagasta 
Ungurmuižā.

Komisijas vadīs Pārgaujas 
novada speciālistes, ar kurām ir 
iespējams sazināties un precizēt 
apmeklējuma dienu:

• Raiskuma pagasta komisi-
jas vadītāja Solveiga Ruska (tālr. 
26234766)

• Straupes pagasta komisi-
jas vadītāja Iluta Beķere (tālr. 
26368154)

• Stalbes pagasta komisijas 
vadītāja Madara Gasiņa (tālr. 
22485145)

*Ja konkrētās sētas saimnieks 
laikā, kad komisija ierodas, nav 
mājās, netiks veikta fotofiksācija 
un sēta var netikt vērtēta. 
*Sakopto sētu izvērtēšana notiks 
saskaņā ar fizisko personu datu 
aizsardzības regulu.

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

 No 16. līdz 21. maijam Itālijā 
norisinājās Eiropas Savienības 
programmas “Eiropa pilsoņiem” 
starptautiskā projekta “Small 
Markets at the Heart of EU Eco-
nomy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas 
Savienības ekonomikas sirdī) 
noslēdzošā partneru delegātu 
tikšanās. Partneru delegācijas 
no Latvijas, Maltas, Rumāni-
jas, Itālijas, Polijas un Vācijas 
uzņēma viens no projekta part-
neriem – Kasalborgone pilsētas 
pašvaldība. Pārgaujas novada 
pašvaldību pārstāvēja domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
deputāte un tūrisma organiza-
tore Rudīte Vasile, deputāts un 
uzņēmējs Monvids Krastiņš, de-
putāts un uzņēmējs Jānis Plūme, 
uzņēmējs Normunds Ruķis un 
projektu vadītāja Eva Meijere. 

Vizītes laikā tika apmeklēti 
vairāki veiksmīgi vietējie uzņē-
mēji, kuri nodarbojas ar pār-
tikas produktu un kosmētikas 
ražošanu, notika debates par 
mikro uzņēmumiem un to lomu 
ekonomikā, tika prezentētas 
partnervalstu likumdošanas nos-
tādnes mikrouzņēmumiem un 
mazās uzņēmējdarbības atbal-
sta programmas pašvaldībās, 
tostarp Pārgaujas novada pašval-
dībā. Tikšanās laikā ar partner-
valstu pārstāvjiem un Kasalbor-
gones pašvaldības vadību tika 
pārrunāti projekta rezultāti un 
apspriestas idejas jauna projekta 
iesniegšanai Eiropas Komisijā šī 
gada rudenī.

Pieredzes apmaiņas brau-
ciena laikā Turīnā delegāciju 
pārstāvjiem bija iespēja tikties 
ar Pjemontes reģiona adminis-
trācijas pārstāvjiem, lai iepazītu 
reģionālās politikas pamatnos-
tādnes. Pārgaujas novada paš-
valdības delegācija viesojās arī 
Gastronomijas zinātņu unive-
ristātē Polenco pilsētā (Univer-
sita di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo), lai izzinātu vietējās 
kopienas pieredzi 14. gadsimta 
pils atjaunošanā un izmantošanā 
mūsdienu vajadzībām, ierīko-
jot tajā izglītības un viesmīlības 
kompleksu.

Pasākuma noslēgumā visi 
partneri parakstīja nodomu pro-
tokolu ar mērķi veicināt starp-
valstu sadarbību ilgtspējīgas 
lauk saimniecības un tūrisma 
attīstībā. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
ir viena no projekta partnerpaš-
valdībām. Projekta īstenošana 
tika uzsākta 2016. gada otrajā 
pusē ar programmas “Eiropas 
pilsoņiem” līdzfinansējumu 2.2. 
aktivitātē pilsētu tīklošanās 
(Network of Towns). Projekta 
ietvaros ir norisinājušās 5 kon-
ferences, kur klātienē projekta 
partneru pašvaldībās – Mellieha 
(Malta), Casalborgone (Itālija), 
Acquaviva delle Fonti (Itālija), 
Cugir (Rumānijā) un Vecpiebalgā 
(Latvija) – tikās gan pašvaldību 
pārstāvji, gan uzņēmēji. Pārgau-
jas novadu katrā no konferencēm 
pārstāvēja vietējie uzņēmēji no 
Straupes, Stalbes un Raiskuma 
pagastiem. 

Eiropas Savienības program-
mas “Eiropa pilsoņiem” (2014–
2020) mērķis ir tuvināt Eiropu 
tās iedzīvotājiem, stiprināt pie-
miņu un palielināt sabiedris-
kās līdzdalības iespējas Eiropas 
Savienībā, nodrošinot vietējā, 
reģionālā un dalībvalstu līmenī 
atklātākas debates par ES jau-
tājumiem. Programma veicina 
pilsoniskās sabiedrības organi-
zāciju iespēju palielināšanos, lai 
to biedrus un plašāku sabied-
rību iesaistītu ES demokrātiskajā 
dzīvē. 

Pārgaujas novada 
delegācija piedalās projekta 
“Small Markets at the Heart 
of EU Economy” partneru 
noslēguma pasākumā Itālijā

No kreisās: Pārgaujas novada domes deputāts Jānis Plūme, Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu vadītāja Eva Meijere, Pārgaujas novada domes 
deputāti Monvids Krastiņš un Rudīte Vasile, uzņēmējs no Pārgaujas 
novada Normunds Ruķis, Līgatnes novada pašvaldības pārstāves Ilze 
Grahoļska un Ilze Goba.

Eiropa
pilsoņiem

Plenēra norise “Ezeriņos”. Foto: Ina Mieze

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

27. aprīļa vakarā vienviet, 
Stalbes tautas namā, bija sapul-
cējušies Pārgaujas novada spor-
tiskākie, kā arī panākumiem 
bagātākie sportisti, kur viņi 
saņēma Pārgaujas novada apbal-
vojumu par 2017. gada sasnie-
gumiem sportā. 

Apbalvojumus saņēma spor-
tisti, kuri Pārgaujas novada 
vārdu nesuši ārpus Latvijas, 
kā arī ārpus novada robežām. 
Populārākie un panākumiem 
bagātākie sporta veidi novadā ir 
florbols, loka šaušana, orientē-
šanās, šaušana un atlētiskā vin-
grošana. Kopā pasākuma laikā 
tika apbalvoti 64 laureāti, kā 
arī viņu treneri – Ingus Laiviņš 
(florbols), Kristīne Šilkina (loka 
šaušana), Aija Alksne (orientēša-
nās), Vilnis Jaunzems (šaušana) 
un Haralds Bruņinieks (atlētiskā 
vingrošana). 

Balvas sportistiem pasniedza 
Pārgaujas novada izpilddirek-
tore Maruta Drubiņa un Sporta 
kluba “Pārgauja” valdes priekš-
sēdētājs Monvids Krastiņš. Pasā-
kumu ar savu klātbūtni pagodi-
nāja arī Latvijas Loka šaušanas 
federācijas prezidents Arnis 
Podiņš, kurš izteica pateicību 
par atbalstu loka šaušanai, kā arī 
atzinīgi vērtēja biedrību “Free 
Wind Archers”.

Sporta laureātā viesojās arī 
šova grupa “Street Warriors”,  
kas sagādāja skatītājiem pārstei-
dzošus, atlētiskus un drosmīgus 
priekšnesumus, kuros iesaistīja 
arī skatītājus. Tāpat arī grupa 
dalījās pieredzē par savu nodar-
bošanos, ikdienu utt. 

Paldies sportistiem par 
sasniegumiem un augti uzrā-
dītajiem rezultātiem. Novēlam 
tikpat augstus rezultātus, kā arī 
jaunu mērķu sasniegšanu turp-
māk! 

Sporta laureāta apbalvoju-
mus par 2017. gada sasniegu-
miem sportā saņēma:

Baiba Bendika – LR izlasē 
biatlonā; 27.08.2017. – 5. vieta 
iedzīšanā pasaules čempionātā 
vasaras biatlonā;

Edgaras Puriņš – LR izlasē 
ZU-19 jauniešiem florbolā;

Sandra Grosberga – LR izla-
ses sastāvā orientēšanās sportā, 
pasaules čempionāts stafete 
5. vieta S21E grupā no 21 valstu 
komandām; Latvijas čempionāts 
(LČ) stafetes, vidējā distance 
1. vieta SE grupā.

Atlētiskajā vingrošanā
Egils Lobuzovs par iegūto 

1. vietu U23 grupā Latvijas atlē-
tiskās vingrošanas čempionātā 
posmu kopvērtējumā un abso-
lūtajā vērtējumā par izcīnīto 
2. vietu;

Ivars Oraševskis par   
1. vietu V3 grupā Latvijas atlē-
tiskās vingrošanas čempionātā 
posmu kopvērtējumā un abso-
lūtajā vērtējumā par izcīnīto 3. 
vietu;

Valdis Mednis par   2. vietu 
V3 grupā Latvijas atlētiskās 
vingrošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā;

Gita Hofmane par   1. vietu 
US23 grupā Latvijas atlētiskās 
vingrošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā un absolūtajā vēr-
tējumā par izcīnīto 3 vietu; 

Margita Zariņa par   1. vietu 
S1 grupā Latvijas atlētiskās vin-
grošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā un absolūtajā vēr-
tējumā par izcīnīto 1. vietu;

Olga Oraševska par   1. vietu 
S2 grupā Latvijas atlētiskās vin-
grošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā un absolūtajā vēr-
tējumā par izcīnīto 2. vietu;

Daiga Hofmane par 2. vietu 
S2 grupā Latvijas atlētiskās vin-
grošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā.

Loka šaušanā
Ketija Neringa-Martin-

sone – Latvijas atklātais čem-
pionāts telpās – 1. vieta, Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 1. vieta, 
Pasaules čempionāts loka šau-
šanā telpās WIAC 2017 (Brasova, 
Rumānija) – 1. vieta, Pasaules 
rekordi Flint round un 2x Indoor 
round+Flint round, 3D Pasaules 
3D čempionāts (Robion, Fran-
cija) – 5. vieta, pagaidām aug-
stākā vieta Latvijā – Olimpiskajā 
Loka šaušanas veidā; Rīgas čem-
pionāts –1. vieta;

Dāvids Rublis – Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 1. vieta, Lat-
vijas Jauniešu čempionāts tel-
pās – 1. vieta,  3D Braslas kauss 
– 2. vieta, Field Embūtes fieldi – 
3.vieta;

Haralds Mednis – Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 3. vieta; 
3D Braslas kauss – 1. vieta; Lat-
vijas Jauniešu čempionāts telpās 
– 2. vieta; Field Embūtes fieldi – 
1. vieta;

Jūlija Gaspersone – Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 1. vieta, 
3D Braslas kauss – 3.vieta, Igau-
nijas lokmednieku čempionāts – 
2. vieta;

Muntis Mednis – Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 1. vieta, 
Igaunijas lokmednieku čempio-
nāts – 3. vieta,  3D Braslas kauss 
– 3. vieta, Kurši 3D – 3. vieta,  
Igaunijas lokmednieku čempio-
nāts –;

Loreta Lapsiņa – Baltijas 
apvidus loka šāvēju čempionāts 
telpās – BIAC2017 – 2. vieta, 
3D Braslas kauss – 3. vieta;

Viva Medne – Latvijas Jau-
niešu čempionāts telpās – 
3. vieta, Kurši 3D – 2. vieta, 
3D Braslas kauss – 2. vieta, Igau-
nijas lokmednieku čempionāts – 
1. vieta, WBHC 2017/ Pasaules 
lokmednieku čempionāts (Itā-
lija)– 1. vieta;

Matīss Veinbergs – Latvijas 
Jauniešu čempionāts telpās –  
2.vieta;

Mārtiņš Jēkabas Ausmanis 
– Latvijas Jauniešu čempionāts 
telpās – 3. vieta;

Rebeka Šilkina – Latvijas 
Jauniešu čempionāts telpās – 2. 
vieta, 3D Braslas kauss – 1. vieta;

Elizabete Ella Zariņa – Lat-
vijas Jauniešu čempionāts tel-
pās – 3. vieta , 3D Braslas kauss 
– 3. vieta;

Kristīne Vallija Ruble – 
3D Braslas kauss – 1. vieta, 
Field Embūtes fieldi – 1. vieta;

Tīna Marija Zaļaiskalna 
– 3D Braslas kauss – 2. vieta, 
Field Embūtes fieldi – 2. vieta.

Godināti Pārgaujas novada Sporta 
laureāti

Orientēšanās
Edijs Dzalbs – LČ pagarinā-

tajā distancē 2. vieta V18 grupā 
no 9 dalībniekiem, Valsts jau-
natnes izlases sastāvā Pasaules 
skolēnu čempionāts komandu 
vērtējumā 2.vieta komandu vēr-
tējumā;

Kristaps Bruners – LČ paga-
rinātajā distancē – 1. vieta V18 
grupā, Valsts jaunatnes izlases 
sastāvā Baltijas čempionātā – 8. 
vieta;

Kristīne Brunere – LČ garajā 
distancē – 1. vieta S16 grupā; 
Valsts jaunatnes izlases sastāvā 
Pasaules skolēnu čempionāta 
komandu vērtējumā – 2. vieta 
komandu vērtējumā;

Dina Palsa – LČ orientēša-
nās stafetē 1. vieta S16 grupā, 
Valsts jaunatnes izlases sastāvā 
Pasaules skolēnu čempionāta 
komandu vērtējumā – 2. vieta; 

Renārs Šķesteris – LČ orien-
tēšanās sprinta stafetē 2. vieta 
SV14 grupā;

Lote Lamberte – LČ orientē-
šanās stafetē 2.vieta S12 grupā;

Elza Evelīna Abzalone – LČ 
orientēšanās stafetē 2.vieta S12 
grupā;

Sabīne Strazdiņa – LČ orien-
tēšanās stafetē 2. vieta S12 
grupā;

Volejbolā
Roberts Gūtmanis – Latvijas 

jaunatnes kausa izcīņa volejbolā 
– 1. vieta U12 grupā;

Artūram Pastaram – Latvi-
jas jaunatnes kausa izcīņa volej-
bolā – 1. vieta U12 grupā;

Rūdis Rūdofs Bišers – Latvi-
jas jaunatnes kausa izcīņa volej-
bolā – 1. vieta U12 grupā.

Šaušanā
Jānis Zandbergs par iegūto 

1. vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 

mērķi 35m;  1. vietu individu-
ālajā vērtējumā Latvijas Kausa 
izcīņas finālsacensībās šau-
šanā pa skrejošu mērķi 100 m;  
1.vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas čempionātā šaušanā 
pa stāvošu mērķi 35m;  1.vietu 
individuālajā vērtējumā VI Lat-
vijas Siluetu šaušanas ziemas 
kausa finālsacensībās kombi-
nētajā šaušanā, 1. vietu šauša-
nas disciplīnā SP-40 un 1. vietu 
šaušanas disciplīnā SPC-40; 
3. vietu individuālajā vērtējumā 
V Latvijas Siluetu šaušanas 
ziemas kausa finālsacensībās 
šaušanā stāvus un 3. vietu šau-
šanā no ceļa; 1. vietu komandas 
vērtējumā Latvijas Kausa izcī-
ņas finālsacensībās šaušanā pa 
skrejošu mērķi 100 m;  2. vietu 
komandas vērtējumā Latvijas 
Kausa izcīņas finālsacensībās 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m;  
2. vietu individuālā vērtējumā 
Latvijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi 100 m;  2. vietu 
komandas sastāvā Latvijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35m. 

Ojārs Dālders par iegūto 
2. vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi  35 m; 3. vietu 
komandas vērtējumā Latvijas 
Kausa izcīņas finālsacensībās 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35m; 
3. vietu komandas vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100m.

Lauma Zīle par iegūto  
1. vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas čempionātā šaušanā pa 
stāvošu mērķi 35 m sieviešu un 
junioru grupā;  3. vietu individu-
ālajā vērtējumā Latvijas Kausa 
izcīņas finālsacensībās šaušanā 
pa skrejošu mērķi 35 m sie-
viešu un junioru grupā;  2. vietu 
komandu vērtējumā Latvijas 
čempionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m; 2. vietu komandu 
vērtējumā Latvijas Kausa izcī-
ņas finālsacensībās šaušanā pa 
skrejošu mērķi 35 m; 3. vietu 
komandu vērtējumā Latvijas 
čempionātā šaušanā pa stāvošu 
mērķi 35 m.

Agnese Kārkliņa par iegūto 
1. vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35m sieviešu un junioru 
grupā;  3. vietu individuālajā vēr-
tējumā Latvijas čempionātā šau-
šanā pa skrejošu mērķi 35m sie-
viešu un junioru grupā; 3. vietu 
komandu vērtējumā Latvijas 
Kausa izcīņas finālsacensībās 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m.

Marina Rjabkova par 
2. vietu individuālajā vērtējumā 
Latvijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi 35m sieviešu un 
junioru grupā.

Turpinājums 11. lpp.

Pārgaujas novada sporta laureāti 2017, Pārgaujas novada pašvaldības pārstāvji un pasākuma viesi. 
Foto: Iluta Beķere
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Liene Zilvere
Projekta HANSA asistente
hansa@pargaujasnovads.lv

Projekta “Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros 16. jūnijā Straupē tiks 
rīkots pirmais OpenStreetMap 
kartes zīmēšanas pasākums* 
Pārgaujas novadā. 

Pasākuma mērķis ir pilnvei-
dot Straupes ciema karti, kas 
ikvienam ir brīvi pieejama inter-
netā www.OpenStreetMap.org 
mājaslapā un tiek izmantota kā 
pamatne jaunizveidotajā mobi-

Straupē norisināsies 
OpenStreetMap kartēšanas 
pasākums

Kopīgiem spēkiem lai top 
izstāde “Laikrādis”!

Šogad Pārgaujas novada svētki notiks no 13.–15. jūlijam un tiks 
svinēti jau 5. reizi. Kā ik gadu svētki nav iedomājami bez izstādes, 
kur savu roku ir iespēja pielikt arī novada iedzīvotājiem. Šogad 
plānota pulksteņu izstāde “Laikrādis”. Aicinām iedzīvotājus svētku 
laikā kopīgi veidot izstādi ar pulksteņiem, kas reiz rādījuši laiku 
mūsu vecmāmiņai un vectētiņam, mūsu vecākiem, un pulkstenis, kas 
kalpojis mums pašiem darbā vai mājās.

Aicinām dalīties ar sienas pulksteņiem, rokas pulksteņiem, modi-
nā tājiem, jebkādiem interesantiem vai Jums nozīmīgiem pulksteņiem, 
klāt pievienojot īsu stāstu – kur pulkstenis stāvējis, kam tas piederējis, 
varbūt zināms arī meistars.

Aicinām interesantus zvanīt pa tālr. 26234766 (Solveiga) vai 
rakstīt uz e-pastu  solveiga.ruska@pargaujasnovads.lv.

Izstāde būs apskatāma 13. jūlijā Stalbes tautas nama mazajā zālē 
un 14. jūlijā Straupē.

lajā aplikācijā Straupe – Explore 
HANSA, kur savukārt pieejama 
informācija par tūrisma objek-
tiem Pārgaujas novadā. 

Gaidām ikvienu, kurš vēlas 
aktīvi pavadīt sestdienu! Kopīgi 
iepazīsimies ar OpenStreetMap, 
sadaloties grupās, izstaigāsim 
Straupes ciema centru, lai iegūtu 
aktuālos datus un ievietosim tos 
datu sistēmā, palīdzot Straupei 
un ikvienam tās uzņēmumam, 
iestādei un apskates objektam 
kļūt pamanāmam! 

Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

 Saulainā 20. maija dienā  – 
Vasarsvētkos – iedzīvotāji tika 
aicināti nolikt malā mājas dar-
bus, lai baudītu vietējo teātra 
mākslu Straupes pagasta ama-
tierteātra “Sapņojums” un Rozu-
las amatierteātra “Rozbeķēni” 
izpildījumā. Jāatzīst, ka teātriem 
šis nebija no vieglajiem uzde-
vumiem, jo sagatavotās izrādes 
bija jārāda ne tikai sanākušajiem 
skatītājiem, bet arī pieaicinātajai 
žūrijai. Vērtēšanu veica teātru 
jomas eksperti Dace Liepeniece 
un Jānis Kaijaks, kuriem ir bagā-

tīga pieredze darbojoties ama-
tierteātru skatēs. 

 Dienu iesāka teātris “Sapņo-
jums”, kuri kopā ar režisori Ināru 
Baltgalvi bija iestudējuši Dans-
kovītes lugu “Sievasmātes senču 
laiki”. Dienas turpinājumā teātris 
“Rozbeķēni” pārsteidza ar pirm-
izrādi, demonstrējot Andra Ūdra 
lugu “Rēgu rotaļas”, kur režijas 
autore bija Inese Mangule. 

 Pēc nospēlētajām izrādēm 
satraukums aktieru vidū nema-
zinājās, jo vēl bija jānoskaidro, 
kā teātriem veicies pēc ekspertu 
domām. Skates žūrija atzina, 
ka vienmēr ir prieks braukt uz 
skatēm un satikt amatierteātru 

Aizvadīta otrā Pārgaujas novada 
amatierteātru skate

aktierus un redzēt, cik aktīvi un 
radoši ir cilvēki. Viņi arī minēja, 
ka būt aktieriem amatier-
teātrī nav viegls uzdevums, jo 
jābūt atbildīgam par to, ko rāda 
saviem skatītājiem un to, kā pre-
zentē savu kolektīvu. Abos ama-
tierteātros žūrija atzīmēja gan 
pozitīvās lietas, gan arī to, kas 
vēl jāpilnveido. Amatierteātris 
“Sapņojums” ieguva II pakāpi, 
savukārt “Rozbeķēni” ieguva 
I pakāpi. 

 Novēlam novada amatier-
teātriem tiekties pēc jauniem 
sasniegumiem!

16. jūnijā plkst. 11.00 
dalībnieki tiek gaidīti Straupes 
pagasta sporta zālē, Braslas 
ielā 3. 

Esi aktīvs, atnāc un pieda-
lies! Gaidām ikvienu interesentu 
neatkarīgi no vecuma, nodarbo-
šanās un dzīvesvietas!

Svarīgi! Lūgums ģērbties ērti 
un atbilstoši laikapstākļiem. 

Papildu informācijai par 
pasākumu vai neskaidrību gadī-
jumā rakstīt uz hansa@pargau-
jasnovads.lv

Turpinājums no 10. lpp.

Mārtiņš Gaņģis par 1. vietu 
komandu vērtējumā Latvijas 
Kausa izcīņas finālsacensībās 
šaušanā pa skrejošu mērķi 
100 m;  2. vietu komandas vēr-
tējumā Latvijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās šaušanā pa skre-
jošu mērķi 35 m; 2. vietu koman-
das sastāvā Latvijas čempionātā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m; 
2. vietu komandas sastāvā Lat-
vijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi 100 m; 2. vietu 
komandas sastāvā Latvijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 50 m; 3. vietu komandas 
sastāvā Latvijas čempionātā šau-
šanā pa stāvošu mērķi 35 m.

Edgars Zeidmanis par 
1. vietu komandas vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100 m; 3. vietu komandas 
vērtējumā Latvijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās šaušanā pa skre-

jošu mērķi 35 m; 2. vietu koman-
das sastāvā Latvijas čempionātā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m; 
2. vietu komandas sastāvā Lat-
vijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi 100 m; 2. vietu 
komandas sastāvā Latvijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 50 m; 3. vietu komandas 
sastāvā Latvijas čempionātā šau-
šanā pa stāvošu mērķi 35 m.

Raivis Bērziņš par 2. vietu 
komandas sastāvā Latvijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100 m; 2. vietu koman-
das sastāvā Latvijas čempionātā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 50 m; 
3. vietu komandas vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100 m; 3. vietu komandas 
vērtējumā Latvijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās šaušanā pa skre-
jošu mērķi 35m.

Vilnis Jaunzems par 2. vietu 
komandas vērtējumā Latvijas 
kausa izcīņas finālsacensībās 

šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m; 
3. vietu komandas vērtējumā 
Latvijas Kausa izcīņas finālsa-
censībās šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100 m.

Florbolā
Par 3. vietu Latvijas čempio-

nātā ELVI līgā vīriešiem:
komandas “SK “Pārgauja” 

pārstāvis Monvids Krastiņš, 
treneris Ingus Laiviņš, fiziskās 
sagatavotības treneris Māris 
Bogdanovs, komandas mediķe 
Sigita Dīcmane, spēlētāji:

Dāvis Helmuts Zvejnieks, 
Ēriks Kūlītis, Kristiāns Mie-
zītis, Mārtiņš Rajeckis, Gatis 
Gailis, Aivis Ādminis, Lauris 
Ābols, Oskars Balodis, Edgars 
Puriņš, Renārs Arājājs, Edijs 
Vents, Andris Rodionovs,  
Ronalds Arājās, Kristers Jan-
sons, Miķelis Koknesis Roops, 
Emīls Eglītis,  Gvido Lauga.

Godināti Pārgaujas novada 
Sporta laureāti

*Pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtais materiāls 
tiks izmantots organizatora publicitātes vajadzībām.

mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības informatīvais izdevums   “Pārgaujas Novada Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs:  Pārgaujas novada pašvaldība.    

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv
Iznāk reizi mēnesī. Metiens 1600 eksemplāri. 

 Paldies visiem, kuri palīdzēja  materiālu un avīzes tapšanā!
Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 

ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)
Straupes zirgu pastā  3. un 17. jūnijā

Uz pasākumu un atpakaļ kursēs autobuss.  Maršruts: 
17.00 Raiskums – 17.10 Auciems  – 17.20  Stalbe – 

17.30 Rozula – 17.40 Plācis

Pasākumā iespējams tiks veikta foto un video �ksācija. 
Iegūtais materiāls var tikt publicets.

22. jūnijā Cēsu kauju atceres pasākumi Pārgaujas novadā. 

*Pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtais materiāls 
tiks izmantots organizatora publicitātes vajadzībām.

*Pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtais materiāls tiks izmantots 
organizatora publicitātes vajadzībām.
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