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

21. februārī Raiskuma pa-
gasta tautas namā “Auciem-
muiža” biedrība “Līdere”, kas 
pastāv jau 16 gadus, vienkopus 
pulcināja Pārgaujas novada sie-
vietes uzņēmējas un augstākā 
līmeņa vadītājas pasākumā “Lī-
deres kods”, lai kopīgi diskutētu 
par sievietes lomu uzņēmējdar-
bībā. Šī bija 10. “Līderes koda” 
domnīca. 

“Līderes kods” ir biedrības 
“Līdere” iniciatīva – viesojoties 
Latvijas pašvaldībās, uz kopīgu 
dalīšanos pieredzē tiek aicinātas 
sievietes, kas ne tikai izveidoju-
šas veiksmīgu biznesu, bet arī 
veicinājušas novada attīstību, 
nesot tā vārdu ārpus novada ro-
bežām. Tas tiek darīts ar mērķi 
noskaidrot Latvijas sievietes – 
uzņēmējas spēka un enerģijas 
avotu, galvenās vērtības gan 
dzīvē, gan darbā. Viens no mēr-
ķiem ir, uzklausot šo sieviešu 
stāstus, gūtās atziņas un to no-
zīmi aktualizēt valsts un uzņē-
mējdarbības izaugsmē. 

Katrā no “Līderes koda” dom-
nīcām tiek uzklausītas visas 
klātesošās sievietes, bet ar sa-
vām vērtībām īpaši iepazīstina 
novada lepnums – 5 uzņēmējas, 
par kurām runā ne tikai paveik-
tie darbi, bet arī viņu personība. 

Pārgaujas novada lepnums –, 
SIA “Real Bread” vadītāja Inta 
Ekerte, SIA “Ungurmuiža” vadī-
tāja Ieva Ņevečorova, SIA “Vil-
larija” vadītāja Dace Reiziņa, 
Sanda Pole-Ma, kura ar vīru 
saimnieko viesu namā “Zaķīši” 
un Lāsma Vītola, kas arī kopā ar 
vīru saimnieko divos uzņēmu-
mos SIA “Straupes ligzda” un SIA 
“EK Ovo”. 

Pasākumā piedalījās ap 50 
sieviešu, kuras dalījās ar savu 
vērtību skalu, kā arī uzklausīja 
to, kas sakāms biedrības “Lī-
de re” pārstāvēm. Vairākas pa-
sākuma apmeklētājas atzina, ka 

Pārgaujas novada sievietes – 
uzņēmējas tiekas kopīgā 
pasākumā “Līderes kods”

šāda veida tikšanās ir būtiskas, 
jo tā ir iespēja iepazīties ar citām 
novada uzņēmējām, veltīt laiku 
sev un definēt to, kas viņām ir 
svarīgi, lai pilnveidotu savu per-
sonību, savu biznesu, kas ir arī 
ieguldījums pašvaldības attīs-
tībā. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka paldies biedrībai “Līdere” 
par iniciatīvas realizēšanu un 
Pārgaujas novada “Līderes koda” 
noteikšanu. Pasākuma laikā 
vis bie žāk izskanējušās vērtī-
bas – ģimene, laiks sev un miera 
sajūta. Tas esot tas, kas nepiecie-
šams sievietei – uzņēmējai. 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Atbalstot vietējos uzņēmējus, 
Pārgaujas novada pašvaldība arī 
šogad plāno piedalīties Vidze-
mes uzņēmēju un amatnieku iz-

stādē “Vidzemes Uzņēmēju die-
nas”. Šogad izstāde norisināsies 
17.–18. maijā Valmieras kultūras 
centrā. 

Pašvaldība izstādē piedalī-
sies ar kopējo novada stendu 
iekštelpās, kurā izstādes ap-
meklētājiem tiks eksponētas un 
parādītas maksimāli daudz uz-
ņēmējdarbības nozares un uzņē-
mumi, kuri aktīvi darbojas mūsu 
novadā un ir mūsu lepnums. 
Tāpat pašvaldība plāno izstādē 
atbalstīt ikvienu amatnieku, mā-
jražotāju, radošo uzņēmēju, kurš 
pats plāno piedalīties Amat-
nieku tirdziņā kopējā Pārgaujas 
novada tirgošanās zonā, sedzot 
visas izmaksas par tirgošanās 
platībām.

Aicinām novada uzņēmējus 
pieteikt savu uzņēmumu eks-
ponēšanai Pārgaujas novada 
stendā, kā arī pieteikties dalībai 
amatnieku tirdziņā līdz 22. mar-
tam, sazinoties  ar projektu vadī-
tāju Evu Meijeri (tālr. 27324346, 
e-pasts eva.meijere@pargaujas-
novads.lv).

Turpinājums 3. lpp.

Aicinām piedalīties 
lielākajā Vidzemes 
uzņēmēju izstādē

Rudīte Vasile, 
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste

5.  martā  Pārgaujas novada 
pašvaldība aicina novada to-
pošos un esošos uzņēmējus uz 
kopīgu pasākumu, kura gaitā no-
tiks apmācības, uzņēmēju piere-
dzes apmaiņa un jaunu mārke-
tinga ideju radīšana. 
No plkst. 14.00 līdz 15.30 – 

apmācības par pašvaldības 
Grantu konkursa uzņēmējdar-
bības attīstībai pieteikuma aiz-
pildīšanas metodiku un biznesa 

plāna izstrādi; vietējo uzņēmēju 
pieredzes stāsti par projekta īs-
tenošanu.
No plkst. 15.30 līdz 17.00 – 

informācija par pašvaldības 
atbalstu un plānotajiem pasā-
kumiem uzņēmējdarbības attīs-
tībai; diskusija par novada ražo-
tāju un pakalpojumu sniedzēju 
kopīgās preču zīmes “Radīts Pār-
gaujas novadā” tālāku attīstību. 

Pasākums tiek rīkots saistībā 
ar pašvaldības attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrādi un 
izsludināto pašvaldības Grantu 
konkursu komercdarbības uz-

Aicinām novada uzņēmējus uz 
radošu pēcpusdienu

sākšanai vai attīstībai, kam pie-
teikumu iesniegšanas termiņš ir 
no 2019. gada 25. februāra līdz 
22. martam.

Apmācības vadīs un disku-
sijās iesaistīsies lektore Olita 
Untāla, AS Attīstības finanšu in-
stitūcijas “Altum” Vidzemes re-
ģiona vadītāja. 

Pasākums notiks sēžu zālē 
“Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā. Dalībniekiem 
vēlams līdz 4. martam pieteik-
ties pa e-pastu eva.meijere@
pargaujasnovads.lv vai pa tāl-
runi 27324346.

Pārgaujas novada uzņēmīgās sievietes (no kreisās): Lāsma Vītola, Inta Ekerte, Sanda Pole-Ma, 
Dace Reiziņa, Ieva Ņevečorova. Foto: Marta Martinsone-Kaša
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Jā, 39 balsis

Nē, 64 balsis

38 %

62 %

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Detālplānojuma teritorija at-
rodas Plācī, pie valsts galvenā au-
toceļa A3 (Inčukalns–Valmie ra–
Igaunijas robeža (Valka)), uz 
zemes vienības “Baukalnciems”.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir noteikt: zemes robežu 
sadalīšanu dzīvojamo māju ap-
būvei, inženierkomunikāciju, 
transporta un tehniskās infra-
struk tūras izvietojumu. Nekus-
tamā īpašuma kopējā platība ir 

6, 09 ha.
Detālplānojuma izstrādes ie-

rosinātājs ir nekustamā īpašuma 
īpašnieks Pārgaujas novada paš-
valdība.

Detālplānojuma izstrādātājs: 
SIA “Vidzemes Mērnieks”. 

Ar detālplānojuma Darba uz-
devumu var iepazīties Pārgau-
jas novada mājas lapā http://
pargaujasnovads.lv/ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANA/Detālplānojumi/

Paziņojums par detālplānojuma 
“Baukalnciems” izstrādes 
uzsākšanu

Uzsākta 
Ungurmuižas 
apkures sistēmas un 
leduspagraba izbūve
Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau iepriekš ziņots, ka Pārgau-
jas novada pašvaldība iesaistīju-
sies sadarbības projektā “Kul-
tūra, vēsture, arhitektūra Gaujas 
un laika lokos”, kas tiek īstenots 
Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” priori-
tārā virziena “Vides aizsardzības 
un resursu izmantošanas efek-
tivitāte” 5.5.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” ie-
tvaros.

Projekta ietvaros Ungur-
muižā tiks atjaunota leduspag-
raba ēka, ievietojot tajā gra-
nulu apkures katlu un granulu 
noliktavu, bet otrais stāvs tiks 
izbūvēts saimnieciskajām vaja-
dzībām. Paredzēta arī apkures 
sistēmas ieviešana Kungu mājā 
un vecās skolas ēkā. Saskaņā ar 
veiktajiem iepirkumiem, būv-
darbus objektā veic SIA “WOLF 

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

SYSTEM”, būvuzraudzību nodro-
šina SIA “NORD INDUSTRY”” un 
autoruzraudzību SIA “Arhitek-
toniskās izpētes grupa”. Darbi 
objektā uzsākti februārī, plānots 
tos pabeigt šī gada beigās. 

Projekta ietvaros tiks izveido-
tas arī divas pastāvīgās ekspo-
zīcijas “Vēsturiskā ekspozīcija” 
un “Dzīvā ekspozīcija”, kuru sa-
gatavošanu jau kopš pagājušā 
gada augusta veic nodibinājums 
“Leļļu Mākslas muzejs”, savukārt 
līgums par “Cikliskās ekspozīci-
jas” izveidi, kas paredz sarunu 
ciklu organizēšanu izglītojošu 
kultūras pasākumu un semināru 
veidā, noslēgts ar SIA “Kalna Pal-
tes”. 

Visu deviņu projektā iesais-
tīto partneru kopējās projekta 
izmaksas ir 9 385 265,75 EUR 
apmērā, no tiem Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda finansē-
jums ir 5 634 000 EUR un valsts 
budžeta līdzfinansējums ir 262 
437,47 EUR.

Baukalnciems.
Detalizētāku informāciju par 

detālplānojuma iespējams sa-
ņemt Straupes pagasta pārvaldes 
ēkā: “Tautas nams”, Plācis, Strau-
pes pagasts, Pārgaujas novads 
pie detālplānojuma izstrādes 
vadītāja teritorijas plānotāja Ing-
vilda Krišjāņa Baltpurviņa, tālru-
nis: 27809705, e-pasts: krisjanis.
baltpurvins@pargaujasnovads.
lv. 

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

2019. gada 21. februārī Pār-
gaujas novada pašvaldības do-
mes sēdē tika sniegts pārskats 
par 24.01.2019. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu.

Tika lemts par:
• projekta “Zivju resursu 

atjaunošana Pārgaujas novada 
Auciema un Raiskuma ezeros” 
izstrādi un iesniegšanu;

• projekta “Zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Ruckas ezeram” izstrādi 
un iesniegšanu;

• projekta “Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu iz-
strāde Sāruma ezeram” izstrādi 
un iesniegšanu;

• sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Ungurmuiža” pamat-
kapitāla palielināšanu;

• grozījumiem Pārgaujas no-
vada pašvaldības amata vienību 
sarakstā;

• zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu Pārgaujas no-
vada Straupes pagasta nekusta-
majam īpašumam [..];

• zemes platību precizēšanu 
Pārgaujas novada Straupes pa-
gasta nekustamā īpašuma [..] ze-
mes vienībām;

• zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu Pārgaujas no-
vada Straupes pagasta nekusta-
miem īpašumiem [..]; 

• zemes nomas līguma no-
slēgšanu nekustamam īpašu-
mam Raiskuma pagastā, Pārgau-
jas novadā;

• sadzīves atkritumu masas 
un tilpuma attiecības koeficienta 
noteikšanu;

• Grantu konkursa komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstī-
bai Pārgaujas novadā nolikuma 
apstiprināšanu; 

• Pārgaujas novada pašval-
dības Informācijas sistēmas dar-
bības atjaunošanas plāna apstip-
rināšanu;

• Pārgaujas novada pašval-
dības Informācijas sistēmas dro-
šības politikas apstiprināšanu;

• Pārgaujas novada pašval-
dības Informācijas sistēmas dro-
šības riska pārvaldības plāna 
apstiprināšanu;

• Pārgaujas novada pašval-
dības Informācijas sistēmas lie-
tošanas noteikumu apstiprinā-
šanu;

• Pārgaujas novada paš-
valdības Informācijas sistēmas 
drošības noteikumu apstiprinā-
šanu;

• adrešu precizēšanu Pār-

DOMES SĒDES APSKATS

Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem.
Februārī  tika  jautāts,  vai 

iedzīvotāji  ir  apmierināti  ar 
autoceļu  mehanizētās  attī-

rīšanas  no  sniega  kvalitāti 
2018./2019.  ziemas  sezonā 
Pārgaujas novadā.

Šī ziema bija darbīga gan slē-
pošanas trašu īpašniekiem, gan 
ziemas prieku cienītājiem, gan 
arī autoceļu uzturētājiem un at-
tīrītājiem. Kā ierasts, arī šogad 
autoceļu mehanizētā attīrīšana 
no sniega Pārgaujas novadā no-
tika 9 maršrutos, no kuriem 3 ir 
Stalbes pagastā, 2 Straupes pa-
gastā, bet 4 Raiskuma pagastā. 
Maršrutus apkalpoja 5 uzņē-
mumi. Savukārt katrā pagastā 
kontaktpersona jauntājumos, 
kas saistīti ar šo tematu, bija 
konkrētā pagasta komunālās 
saimniecības vadītājs. 

Marta jautājums: 
Vai  piedalīsieties  Latvijas 

Dabas fonda iniciatīvā “Zemes 
Stunda”,  30.  martā  laikā  no 
20.30 līdz 21.30, izslēdzot ap-
gaismojumu?

• jā, piedalos katru gadu,
• nē, man tas nav aktuāli.

gaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamā īpašuma [..] zemes 
vienībām;

• Pārgaujas novada Rais-
kuma pagasta nekustamā īpa-
šuma „Gaujas NP Raiskums” ze-
mes lietošanas mērķa maiņu; 

• Pārgaujas novada Rais-
kuma pagasta nekustamā īpa-
šuma [..] sadalīšanu, jauna ne-
kustamā īpašuma izveidošanu, 
nosaukuma piešķiršanu un ze-
mes lietošanas mērķa saglabā-
šanu; 

• nekustamā īpašuma neap-
būvēta zemes gabala  “Stirnas”  
Raiskuma pagastā, Pārgaujas,    
novadā nomas tiesību izsoles re-
zultātu apstiprināšanu;

• pašvaldību iestādes “Ama-
tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār-
gaujas, un Raunas novadu bāriņ-
tiesa” sastāvu;

• Raiskuma internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra no-
saukuma maiņu;

• grozījumiem Straupes pa-
matskolas nolikumā;

Sēdes slēgtajā daļā lemts par 
ilgstošas sociālās aprūpes pakal-
pojumu.

* ar ierakstu [..] apzīmētais 
teksts nav pieejams publiskai 
apskatei, jo tas satur datus aiz-
sargājošu informāciju

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Eva Meijere,
projektu vadītāja, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
rīko konkursu komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Pār-
gaujas novadā, kura mērķis ir 
motivēt biznesa veidošanu vai 
attīstību, atbalstot, gan jaunu ko-
mersantu vai saimnieciskās dar-
bības veicēju rašanos, gan esošo 
attīstību Pārgaujas novadā.

Grantu konkursa uzvarētāji 
iegūs tiesības noslēgt līgumu ar 
Pašvaldību par finansējuma pie-
šķiršanu esošās uzņēmējdarbī-
bas attīstībai vai jaunas komerc-
darbības uzsākšanai.

Pieteikumi jāiesniedz laikā 
no 2019. gada 25. februāra līdz 
22. martam plkst. 16.00 Pašval-
dības Klientu apkalpošanas cen-
trā (“Iktes”, Stalbe, Stalbes pa-
gasts) un elektroniski grants@
pargaujasnovads.lv. 

Vienam Konkursa uzvarētā-
jam atbalsta summa nepārsniedz 
EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro). 
Kopējais grantu konkursam pie-
šķirtais finansējums 2019. gadā 
ir EUR 6000 (seši tūkstoši eiro).

Pirmo reizi šādu konkursu 
Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludināja 2017. gada nogalē, 
2018. gadā konkurss organizēts 
pavasarī. Divos konkursa nori-
ses gados atbalstītas kopumā 6 
uzņēmēju idejas. Konkursa uz-
devums ir veicināt novada eko-
nomisko attīstību un komercdar-
bības veidošanu, tāpēc arī šogad 
iedzīvotāji tiek aicināti izmantot 
šo iespēju pretendēt uz pašval-
dības atbalstu savu biznesa ideju 
realizēšanai un attīstīšanai. 

Piektdien,  15.  mar tā,  Pār-
gaujas  novada  Stalbes  Tautas 
namā,  ikgadējo  „Meža  dienu” 
ietvaros,  notiks  bezmaksas 
seminārs  par  meža  nozares 
aktualitātēm. Sākums 13.00.

Tā laikā plānots iepazīstināt 
ar šobrīd aktuālajām tēmām, 
kas skar meža īpašniekus. Se-
mināru atklās mežsaimniecī-
bas demonstrējumu teritorijas 
„Pūpoli” pārvaldnieks un Valsts 
meža dienesta mežzinis Rai-
monds Mežaks. Ar jaunāko in-
formāciju par ES (Eiropas Savie-
nības) finanšu līdzekļu piesaisti 
meža apsaimniekošanā, dalīsies 
Meža konsultāciju un pakalpo-
jumu centra Ziemeļvidzemes 
nodaļas vecākais mežsaimnie-
cības konsultants Andris Vīrs. 
Savukārt SIA „Latvijas mežs” 
pārstāvis Pēteris Vīrs pastāstīs 
par meža nozari un politiska-
jiem procesiem Eiropā. Valsts 
darba inspekcijas Reģionālās 

2018. gada pavasarī Pārgau-
jas novada pašvaldība noslēdza 
līgumu ar Latvijas vides aizsar-
dzības fonda administrāciju, 
reģistrācijas Nr. 90001672886, 
par projekta “Riebiņu ezera 
ekspluatācijas noteikumu iz-
strāde” finansēšanu. Eksplua-
tācijas noteikumu izstrādātājs 
ir  nodibinājums “Vides risi-
nājumu institūts”, reģistrācijas 
Nr. 50008131571. 

Riebiņu ezera ekspluatācijas 
noteikumu izstrādes procesa 
laikā veikta datu apkopošana 
par ezera ekosistēmu kopumā, 
t.sk. arī:

• veikta ūdens kvalitātes iz-
pēte, ievākti ūdens paraugi;

• veikta mikroskopisko aļģu 
sabiedrības izpēte, ievākti pa-
raugi; 

• veikta ūdensaugu sabied-

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludina 2019. gada Grantu 
konkursu

2018. gada Grantu konkursa 
1. vietas ieguvēja Marta Martin-
sone-Kaša:

“Jau pašā sākumā biju pār-
liecināta, ka man ir jāpiedalās 
Grantu konkursā – vienalga cik 
viegli vai grūti tas būs – man jā-
pierāda sev, ka es to varu. Manu-
prāt, galvenais tajā visā ir zināt 
KAS ir tas ko es vēlos darīt, KAM 
tieši man nepieciešams finansē-
jums un KĀ iegūtais finansējums 
man palīdzēs attīstīties savā biz-
nesā. Ir jābūt skaidrām atbildēm 
uz šiem jautājumiem arī tad, ja 
finansējuma vēl nav. Visi kon-
kursam nepieciešamie, uz papīra 
uzliktie teikumi ir tikai un vienīgi 
jūsu loģiskas atbildes par tēmu, 
kas jums ir vistuvākā – jūsu 
darbs/bizness. Sākumā mani 
mulsināja “Naudas plūsmas ap-
rēķins 2 gadiem”. “Kā es varu 
zināt cik nopelnīšu pēc gada, jan-
vārī?” es domāju. Uztveriet to kā 
vienu no konkursa sastāvdaļām, 
ko nepieciešams aizpildīt. Ļoti 
vienkārša matemātika. Patei-
coties dalībai un uzvarai 2018. 
gada konkursā, saprotu, ka esmu 
bijusi ļoti pieticīga savā naudas 
plūsmas aprēķinā. Uzvara kon-
kursā man devusi iespēju iegūt 
jaunus klientus, izmainīt savu 
darba ritmu, kā vienmēr esmu 
vēlējusies – būt par priekšnieci 
pati sev.”

2018. gada Grantu konkursa 
3. vietas ieguvēji Z/S Eicēni: 

“Novada grantu konkurss ir 
lieliska iespēja mazajiem uz-
ņēmējiem ātrāk attīstīties. Mēs 
iesniedzām projektu par jaunas 
siltumnīcas iegādi un grantu 
konkursā veiksmīgi ieguvām 
3. vietu, kas sniedz 1000 euro 

finansējums. Lai nopelnītu šo 
summu, būtu jāizaudzē un jāpār-
dod apmēram 2000 salātu, kas 
ir gandrīz visas sezonas darbs. 
Uzrakstot projektu ietaupījām 
gan laiku, gan līdzekļus un pie 
tam varam paplašināt ražošanu. 
Salīdzinot ar citiem uzņēmējiem 
piedāvātajiem projektiem, Pār-
gaujas novada grantu konkursa 
iesniedzamā rakstiskā forma 
ir daudz vienkāršāka un arī at-
skaite nesagādā galvassāpes. Ja 
ar jaunajām tehnoloģijām esat uz 
Jūs, nebaidieties lūgt palīdzību 
jauniešiem, kuriem projektu 
rakstīšanas pieredze noderēs arī 
turpmākajā dzīvē. 

Aicinām nenobīties no tā, ka 
Jūsu ideja var būt sliktāka par 
citām. Savu ideju un ieguldīto 
darbu vislabāk pārzini pats un 
jābūt lepnam par to, ka vēlies 
kaut ko paveikt paša spēkiem.”

Tāpat kā iepriekšējos gados 
notiks apmācības par pietei-
kuma aizpildīšanas metodiku, 
biznesa plāna izstrādi un attīs-
tības projektu pamatiem, lai ie-
drošinātu un motivētu potenciā-
los Grantu konkursa pieteikumu 
iesniedzējus. Apmācības notiks 
2019. gada 5. martā plkst. 14.00 
sēžu zālē “Iktēs”, Stalbē, Stalbes 
pagastā, Pārgaujas novadā. 

Ar konkursa nolikumu un pie-
teikuma sagatavošanai nepie cie -
šamo dokumentāciju iespējams 
iepa zīties Pārgaujas novada 
mā jas lapā www.pargaujas no -
vads.lv. 

Šī ir iespēja realizēt savu sen 
loloto biznesa ideju vai attīstīt 
un ieviest inovācijas jau esošai 
uzņēmējdarbībai – izmantot to!

Ar 2019. gada 28. februāri tiek reorganizēta Pārgaujas no-
vada pašvaldības iestāde Pārgaujas novada bāriņtiesa.    

Ar 2019. gada 1. martu Pārgaujas novada bāriņtiesas saistī-
bas un pienākumus pārņems pašvaldību iestāde “Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. 
Bāriņtiesas juridiskā adrese – Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu 
novads. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritori-
jas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:

• Amatas novadā: Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skuje-
nes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;

• Jaunpiebalgas novadā: Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pa-
gasts;

• Līgatnes novadā: Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
• Pārgaujas novadā: Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, 

Straupes pagasts;
• Raunas novadā: Drustu pagasts, Raunas pagasts.

Valsts darba inspekcijas vadītāja  
galvenā valsts inspektore Ineta 
Kļaviņa iepazīstinās ar iestādes 
darbu. Latvijas ornitoloģijas 
biedrības pārstāvis, ornitologs 
Andris Dekants atklās, kā īstenot 
mežirbei draudzīgu meža ap-
saimniekošanu un kā aizsargāt 
mazos ērgļus. A/S „LVM Sēklas 
un stādi” Strenču kokaudzētavas 
vadītājs Jānis Zvejnieks informēs 
klātesošos par meža stādu iegā-
des iespējām. Pārtikas un vete-
rinārā dienesta Ziemeļvidzemes 
pārvaldes vadītājs Mārcis Ulma-
nis iepazīstinās klātesošos ar 
jaunāko informāciju par Āfrikas 
cūku mēri un citām infekcijas 
slimībām.

Semināra noslēgumā de-
monstrēs īsfilmu par dabas aiz-
sardzību. 

Informāciju sagatavoja
Raimonds Mežaks,

tālrunis 29639946, e-pasts: 
raimonds.mezaks@gmail.com

Notiks seminārs 
par meža nozares 
aktualitātēm

rības izpēte, ievākti paraugi; 
• veikta ihtiofaunas sabied-

rības izpēte; 
• veikta zivju barības bāzes 

sugu satsāva un biomasu izpēte, 
ievākti paraugi; 

• veikta hidroloģiskā izpēte; 
• veikta jauniegūto datu ap-

strāde un kompleksa analīze.
Pirms Riebiņu ezera eksplua-

tācijas noteikumu izstrādes 
pabeigšanas Pārgaujas novada 
pašvaldība aicina ieinteresē-
tās puses piedalīties publiskās 
ap spriešanas sanāksmē, kurā 
no tei kumu izstrādātājs nodibi-
nājums “Vides risinājumu insti-
tūts” iepazīstinās ar iegūtajiem 
rezultātiem un uzklausīs ierosi-
nājumus.

Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 6. martā 

plkst. 18.00 Straupes tautas 

Notiks publiskās apspriešanas 
sanāksme par Riebiņu ezera 
ekspluatācijas noteikumu izstrādi 

Paziņojums par 
Pārgaujas novada 

bāriņtiesas 
reorganizāciju

Turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldība nodrošinās pār-
stāvjus, kuri parūpēsies par iek-
šējo ekspozīciju, tādēļ lūgums 
uzņēmējiem, kuri vēlas parādīt 
savu uzņēmumu kopējā novada 
stendā, līdz 1. maijam iesniegt 
pašvaldībā jūsu uzņēmumu 
raksturojošus reprezentācijas 
ma  teriālus (produkciju, video, 

buk  letus, brošūras, vizītkartes, 
aprakstus u.c.). Jautājumu ga-
dījumā sazināties, izmantojot 
iepriekš norādīto kontaktinfor-
māciju.

Esiet aktīvi – reklamējiet 
savus produktus un pakalpoju-
mus, pilnveidojiet profesionālos 
kontaktus un nostipriniet sava 
uzņēmuma atpazīstamību Vid-
zemē! 

namā Plācī, Straupes pagastā, 
Pārgaujas novadā.

Kontaktpersona: 
Eva Meijere, projektu vadītāja, 

tālr. 27324346, e-pasts:
eva.meijere@pargaujasnovads.lv

Projekts īstenojams no bu-
džeta apakšprogrammas “Vides 
aizsardzības projekti”dotācijām 
paredzētiem līdzekļiem konkur-
sam valsts budžeta programmas 
21.00.00 “Vides aizsardzības 
fonds un iemaksas starptau-
tiskajās organizācijās” apakš-
programmas 21.02.00 “Vides 
aizsardzības projekti” vadlīnijā 
“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē 
“Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Aicinām piedalīties 
lielākajā Vidzemes 
uzņēmēju izstādē

mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:grants@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
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Kontaktinformācija:

Atbalsta pretendenti:

• Juridiska persona  (t.sk. biedrība,
nodibinājums)  vai fiziska persona, kas veic 
saimniecisko darbību (apgrozījums līdz 
70 000 EUR);
• Lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība; 

• Juridiska persona  (t.sk. biedrība, 
nodibinājums)  vai fiziska persona,  
kas plāno uzsākt saimniecisko darbību;
• Pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā).

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS):
https://eps.lad.gov.lv/logi

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”
PAZIŅOJUMS

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu, lai veicinātu uzņēmējdarbību saskaņā ar 

"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” partnerības teritorijā.

5. KĀRTĀ PIEEJAMAIS PUBLISKAIS FINANSĒJUMS:  

570 000,00 EUR

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 EUR.   

Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas 
realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.

• Atbalsta intensitāte 65%
   +5% projektiem, kurus realizē jauns uzņēmums (par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīta 
    juridiska vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai      
    reģistrācija nav vecāka par 1 gadu);

• Kopprojektam – 70%.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:    
       NO 2019. GADA 1. MARTA 

LĪDZ 2019. GADA 1. APRĪLIM

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
izsludina 

LEADER projektu konkursa VI kārtu 
uzņēmējdarbības atbalstam

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

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 5. marta līdz 
5. aprīlim

Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482604,76 EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās 
5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1. rīcība Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo 
attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 265432,62 EUR

2. rīcība 
Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp 
mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas 
veicināšana – 144781,43 EUR

3. rīcība 
Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, 
labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 
72390,71 EUR

Projektu īstenošanas termiņš:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta 
pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot 
katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita 
atbilstību.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām 
var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā 
www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv; 
Alojas novadā - Inga Možvillo, tālr. 26423456, 
e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
izsludina sabiedriskā labuma 

LEADER projektu konkursa VII kārtu 
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 iesniegumu pieņemšana no 2019. gada 25. marta līdz 
25. aprīlim.

Projektu konkursa VII kārtā pieejams finansējums – 287434,90 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas» rīcībās (590. MK not.):

4. rīcība Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
uzlabošanai – 114973,96 EUR.

5. rīcība 
Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes 
stiprināšana – 172460,94 EUR.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājaslapā 
www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, 
LV-4152, kontaktinformācija – Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts 
Liga@brasla.lv.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniski, Lauku atbalsta dienesta 
EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā) https://eps.lad.gov.lv/login.

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājaslapās: 
www.brasla.lv un www.lad.gov.lv.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada 
uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biz-
nesa ideju autorus pieteikties inkubācijas prog-
rammai.

No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam tiks 
atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubā-
cijas programmā LIAA Valmieras biznesa inku-
batorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteik-
ties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim 
gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektro-
nisko parakstu un nosūtīti uz liaa@liaa.gov.lv, 
pieņems līdz 2019. gada 20.marta plkst. 23.59.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota 
gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras 
vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. 
Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem 
visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstī-
šanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu 
uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par 
dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem, un 
palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī 
vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uz-
ņēmēju kopienā Latvijā.

Inkubācijas programmā papildus pirmsinku-
bācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfi-
nansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pa-
kalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, 
telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehno-
loģiskajām konsultācijām un prototipu izstrā-

dēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. 
Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansēju-
mam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmate-
riālu iegādes izmaksu segšanai.

LIAA Valmieras biznesa inkubatorā šobrīd ir 
54 dalībnieki, no tiem 32 uzņemti inkubācijas 
programmā un 22 testē savas idejas dzīvotspēju 
pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū 
pārstāvētākās nozares ir informācijas tehnolo-
ģijas, kokapstrāde un pārtikas ražošana.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt 
jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņē-
mumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas 
personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo 
vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, 
konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasāku-
miem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautā-
jumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu 
biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir 
finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju inkubators” ie-
tvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: 
http://inkubatori.magneticlatvia.lv.
Papildu informācija:
LIAA Valmieras biznesa inkubators
Purva iela 12a, Valmiera
E-pasts:valmiera@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62401098

LIAA biznesa inkubatori 
uzņem jaunus biznesa ideju 
autorus un uzņēmējus

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.brasla.lv
http://www.lad.gov.lv
mailto:Liga@brasla.lv
mailto:ingamozvillo@inbox.lv
http://www.brasla.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.brasla.lv
http://www.lad.gov.lv
mailto:liaa@liaa.gov.lv
http://inkubatori.magneticlatvia.lv
mailto:valmiera@liaa.gov.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

8. februārī, kad Stalbes tautas 
namā ar pasākumu tika atzīmēta 
Sveču diena, vienkopus pulcējās 
arī vides iniciatīvas “100 darbi 
Latvijai” Pārgaujas novadā reali-
zēto darbu veicēji. 

Atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums “ZAAO” 2016. gadā 
visā Latvijā uzsāka vides inicia-
tīvu “100 darbi Latvijai”, kas, kā 
pats uzņēmums saka bija pie-
nākums atrast to vidusceļu, kas 
vieno svētku gaidīšanas emocio-
nālo un saimnieciski praktisko 
pusi: “Mūsuprāt Latvijas 100. ju-
bilejas atzīmēšana nebija iedo-
mājama bez īpašas mūsu dabas 
un apkārtējās vides uzpošanas. 
Viens var izdarīt daudz, bet kopā 
mēs varam vairāk! Tādēļ tika uz-
sākta vides iniciatīva “100 darbi 
Latvijai” ar mērķi apvienot ie-
dzīvotāju idejas, resursus, pras-
mīgās un čaklās darba rokas, lai 
līdz 2018. gada 18. novembrim 
kopīgiem spēkiem paveiktu vis-
maz 100 nozīmīgus darbus vides 
labiekārtošanā, izdaiļošanā un 
arī izglītībā.”

Piedalīties vides iniciatīvā 
varēja jebkurš – iedzīvotāji, 
biedrības, pašvaldības, valsts vai 
pašvaldību iestādes, uzņēmumi, 
kas vēlējās līdzdarboties Latvi-

jas simtgades gaidīšanā, veicot 
kādu nozīmīgu, paliekošu un no-
zīmīgu darbu.

Uz “ZAAO” aicinājumu at-
saucās arī Pārgaujas novada 
iedzīvotāji un iestādes, kā arī 
labos darbus Pārgaujas novada 
teritorijā veica uzņēmums un 
iestādes, kas nav no Pārgaujas 
novada. Kopumā realizēti pieci 
labie darbi. Straupes pamatsko-
las skolēni veikuši labo darbu 
“100 rozes Latvijai”, Stalbes vi-
dusskolas skolēni sakopuši Un-
gurmuižas senču atdusas vietu, 
Raiskuma internātpamatsko-
las-rehabilitācijas centrs veicis 
skolas vides labiekārtošanas 
darbus, bet uzņēmums “Getz 

Nordic” sadarbībā ar “ZAAO” un 
“Valmieras SOS bērnu ciemata” 
bērniem Daibē iestādījuši 1000 
jaunas eglītes. Uzņēmums “Getz 
Nordic” sadarbībā ar “ZAAO” un 
Amatas novada Spāres internāt-
pamatskolu veikuši labo darbu 
“Egles dzīves cikls”. 

8. februāra pēcpusdienā labo 
darbu veicēji saņēma “ZAAO” 
pateicības rakstus, kā arī paldies 
no Pārgaujas novada pašvaldī-
bas par iniciatīvām un ieguldīto 
darbu to realizēšanā. 

Visus Latvijā veiktos darbus 
iespējams aplūkot mājaslapā 
http://www.100darbilatvijai.lv/,
kur tie tiek apkopoti kartē. 

Pārgaujas novadā sumināti 
vides iniciatīvas “100 darbi 
Latvijai” darbu veicēji

Informācija 
par valsts apmaksāto 
bērnu vakcināciju pret 

ērču encefalītu 2019. gadā
Tā  kā  Pārgaujas  novads  atrodas  ērču  encefalīta 

epidēmiskajā  teritorijā,  bērniem,  kuri  vēl  nav  sasnieguši 
18 gadu vecumu, ir pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret 
ērču encefalītu.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka 
katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem vecumā no 1 līdz 18 gadiem notiek saskaņā ar 
Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 
“Vakcinācijas noteikumi” apakšpunktos noteikto:

Teritorijās, kurās saskaņā ar SPKC uzraudzības datiem ir 
visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta 
epidēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču 
encefalīta epidēmiskajā teritorijā.

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju 
plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno, un organizē attiecīgās 
iestādes administrācija. 

SPKC informē, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu 
analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2014.–2018. gadā, 
centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu 
vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2019. gadā. 

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt pie sava ģimenes 
ārsta.

Pamatojoties uz Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likumau 
(stājās spēkā 2016. gadā 1. jan-
vārī) un 2018. gada 27. decem-
bra Pārgaujas novada domes 
sēdē izdotajiem Saistošajiem no-
teikumiem Nr. 14 “Par decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Pārgaujas novadā”, tiek pare-
dzēts, ka īpašumos, kuros ir pašu 
ierīkotas notekūdeņu krājbed-
res, tajā skaitā sausās tualetes, 
tās būs jāreģistrē un noteiktā 
veidā jāapsaimnieko - to paredz 
arī Ministru kabineta (MK) «No-
teikumi par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu apsaimnieko-
šanu un reģistrēšanu», kas stājās 
spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Jaunās prasības noteiktas 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanai ap-
dzīvotās vietās, kur lokālās no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķi un krājtvertnes koncen-
trētas nelielā, blīvi apbūvētā te-
ritorijā un var ietekmēt ne vien 

Paziņojums par izmaiņām 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanā

virszemes un pazemes ūdeņu, 
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti 
vietējās ūdensapgādes sistēmās, 
radot draudus cilvēku veselībai. 
Tātad noteikumi attieksies uz ik-
vienu, kurš dzīvo ciema teritorijā 
un kura māja vai dzīvoklis nav 
pieslēgti centralizētai kanalizā-
cijas sistēmai, un notekūdeņu sa-
vākšanai vai attīrīšanai izmanto:

• rūpnieciski izgatavotas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus no-
vada apkārtējā vidē un kuru ko-
pējā jauda ir mazāka par pieciem 
kubikmetriem diennaktī;

• septiķus (rūpnieciski ra-
žotu vai individuāli izgatavotu 
tvertni ar 2 vai vairākām kame-
rām cilvēka radīto notekūdeņu 
un fekālo nogulšņu nostādināša-
nai ar pārplūdi vidē pēc nostādi-
nāšanas);

• notekūdeņu krājtvertnes, 
kurās uzkrājas neattīrīti notek-
ūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fe-
kālijas vai kanalizācijas sistēmu 
tīrīšanas atkritumi.

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) atgādina 
ikvienam, ka ziemas periodā 
ielūzt ledū un noslīkst ne tikai 
makšķernieki, bet arī cilvēki, 
kas, piemēram, pastaigājas vai 
slidinās pa ledu. Tāpēc VUGD 
aicina iedzīvotājus nedoties uz 
ledus, jo tas ir bīstami un var 
apdraudēt cilvēka veselību un 
dzīvību!

Ik gadu ziemas periodā vai-
rāki desmiti cilvēku ielūzt ledū 
un noslīkst – šogad ziemas pe-
riodā, no pērnā gada 1. novem-
bra līdz šī gada 14. februārim 
VUGD no ūdenstilpēm izcēla 12 
noslīkušus cilvēkus un izglāba 
septiņus cilvēkus  uz ledus. 

Vizuāli novērtēts ledus bie-
zums ne vienmēr ir noteicošais 
faktors drošībai uz ledus, jo 
biežās laika apstākļu maiņas, 
mijoties salam ar atkusni, ledus 
izturību mazina. Jāņem vērā, 
ka ledus sega uz ūdenstilpēm 
neveidojas vienmērīgi, tā ir bie-
zāka pie krastiem, bet ūdenstil-
pes vidū var būt plāna. Līdzās 
tam ledus būs plānāks arī vietās, 
kur ir straume, zemūdens avoti, 
pietekas, niedres, pie tiltu pārva-
diem. Turklāt vietām sasnigusī 
sniega sega var veidot mānīgu 
priekšstatu par to, ka ledus ir 
izveidojies pietiekami biezs, lai 
noturētu cilvēka svaru.
Gadījumā,  ja  gadās  ielūzt 

ledū, tad:
• skaļi jāsauc palīgā un ap-

kārtējiem nekavējoties ir jā-
zvana uz 112;

• jācenšas saglabāt miers un 

jānostabilizē elpošanu;
lai palīdzētu, ielūzušajam jā-

tuvojas rāpus vai guļus, netuvo-
joties līdz pašai ielūzuma vietai. 
Ielūzušajam apmēram no 2–5 m 
attāluma jāpamet aukla, sasieti 
apģērba gabali, garš koks vai 
kāds cits priekšmets. Ja glābēji 
ir vairāki, jāievēro, ka vienam no 
otra jāatrodas 2–3 m attālumā;

izvelkot cietušo uz ledus vai 
pašam izkļūstot uz ledus, rāpus 
jāvirzās prom no bīstamās vietas 
līdz krastam.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, 
makšķernieki ir aicināti līdzi 
ņemt dažādus palīglīdzekļus – 
ledus irbuļus vai āķus, ar kuru 
palīdzību var ieķerties ledū un 
tādējādi izvilkt sevi ārā. Šādus 
irbuļus vai āķus katrs pats var 
uztaisīt arī mājas apstākļos, pie-
mēram, pielietojot koka gabalu 
un naglas. Kā arī noderēs pilns 
makšķerēšanas tērps, kuram ir 
peldfunkcija, vai glābšanas veste 
ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa 
ūdens virsu.

VUGD aicina iedzīvotājus būt 
līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepa-
iet vienaldzīgi garām, ja redzat, 
ka bērni vai pusaudži slidinās pa 
nedrošo ledu – brīdiniet viņus 
par bīstamību, bet, ja pamanāt, 
ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu 
no krasta un var rasties problē-
mas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja 
cilvēks ir ielūzis ledū, nekavē-
joties zvaniet 112.

Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

VUGD atgādina: 
atrasties uz ledus 
ir bīstami!

Aicinām  tos  nekustamo  īpa-
šumu īpašniekus, kuru  īpašumi 
atrodas  ciematu  teritorijās  un 
kuru  kanalizācijas  sistēmas 
tiek  apsaimniekotas  decentra-
lizēti,  iepazīties  ar  Pārgaujas 
novada  saistošajiem  noteiku-
miem  nr.  14  “Par  decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Pārgaujas  novadā”,  lai  izpildītu 
prasības.  Saistošie  noteikumi 
pieejami Pārgaujas novada mā-
jaslapā  www.pargaujasnovads.
lv sadaļā Saistošie noteikumi vai 
Pārgaujas novada informatīvajā 
izdevumā  “Pārgaujas  Novada 
Vēstis” janvāra numurā. 

Ja radušies jautājumi, lūgums 
kontaktēties ar katra pagasta 
komunālās saimniecības vadītā-
jiem:

Straupes pagastā – 
Druvis Kreituzis, tālr. 22009250;

Stalbes pagastā – 
Ilvars Balodis, tālr. 29453168;

Raiskuma pagastā – 
Andris Ērenbots, tālr. 26529894. 

Labo darbu veicēji, Valmieras SOS bērnu ciemata, Stalbes pamatskolas, 
Straupes pamatskolas, Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra pārstāvji un Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Kalniņš. Foto: Iluta Beķere

http://www.100darbilatvijai.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Kristīne Santa Pētersone, 
Arta Priedīte,
Raiskuma internātpamatskolas- rehabili-
tācijas centra 
6.a klases skolnieces

Janvāris Raiskuma internātpamatsko-
lā-rehabilitācijas centrā bija Krievu valo-
das mēnesis, kas noslēdzās ar ļoti intere-
santu un jautru pasākumu. Mēneša gaitā 
skolēni krievu valodā veidoja plakātus, 
kas saistās ar ziemas rotaļām. Noslēguma 
pa sākumā krievu valodas skolotāja kopā 
ar bērniem un kolēģiem skaitīja dzejoļus 
krievu valodā, skolotājas  rādīja ludziņu 
“Терем-теремок”. Noslēgumā skolotājas 
rādīja deju un kopā ar bērniem dziedāja 
dziesmu, lai skolēnus un skolas darbinie-
kus tuvāk iepazīstinātu ar krievu valodu 
un šīs tautas kultūru un tradīcijām.

2. februārī Raiskuma internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra teātra pul-
ciņa “1. cēliens” dalībnieki devās uz Lie-
pas kultūras namu, kur norisinājās teātra 
pēcpusdiena “Pigornieku Ziemassvētki”. 
Pasākumā trīs pamatskolas no Raiskuma, 
Amatas un Liepas rādīja ludziņas Ziemas-
svētku noskaņās. Mūsu skolas teātra pul-
ciņš bija sagatavojis stāstu par cepumu 
vīriņu Kraukšķīti no Margaritas Stārastes 
grāmatas “Ziemas pasaka”. Pasākums bija 
ļoti jautrs un katrs no kolektīviem saņēma 
pateicību un saldumu maisu. Pēc izrādēm 
vakars turpinājās Liepas pamatskolā, kur 
norisinājās vakara diskotēka ar dažādām 
spēlēm un atrakcijām. 

Februāris Latvijā jau vairākus gadus 
iezīmējas arī karjeras noskaņās. Mūsu 
skolas jaunieši labprāt izmantoja iespēju 
13. februārī piedalīties “Ēnu dienā”. 8. un 
9. klases meitenes izvēlējās ēnot Pārgau-
jas novada kultūras pasākumu vadītāju 
Madaru Lasmani un Sabiedrisko attiecību 
un jaunatnes lietu speciālisti Ilutu Beķeri. 

14. februārī sagaidījām Valentīn-
dienu – greznojām skolu ar dažādām sir-
dīm, vislielāko un skaistāko – Sirds koku 
– izveidojot uz ieejas durvīm. Pa dienu 
katra klase sagatavoja dzejisku sveicienu 
pārējiem skolēniem un skolas darbinie-
kiem, kurus pa skaļruņiem nolasīja starp-
brīžos. Vakaru noslēdzām ar Valentīndie-
nas diskotēku.

Februāris mūsu skolā

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

13. februārī visā Latvijā norisinājās 
Ēnu diena. Diena, kad skolēniem ir iespēja 
izvēlēties sev interesējošu profesijas pār-
stāvi un pavadīt ar viņu kopā vienu dienu, 
redzot profesijas pārstāvja ikdienu, darba 
pienākumus un specifiku. Arī šogad Pār-
gaujas novada pašvaldības speciālisti aici-
nāja un uzņēma pie sevis skolēnus, parā-
dot viņiem sava amata ikdienu un atklājot 
darba specifiku.

Šogad pašvaldības speciālisti uzņēma 
kopā 17 ēnotājus, kas bija Straupes pa-
matskolas, Stalbes vidusskolas, Raiskuma 

internātpamatskolas-rehabilitācijas cen-
tra, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Priekuļu vi-
dusskolas un pat Rēzeknes 5. vidusskolas 
skolēni. Tika ēnoti 8 speciālisti – kultūras 
pasākumu vadītāja, kultūras pasākumu 
organizatore, projektu vadītāja, tūrisma 
organizatore, sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, juriste, vides 
aizsardzības inspektors un datortīklu un 
datorsistēmu administrators. 

Pavadot kopā dienu ar pašvaldības 
speciālistiem, skolēni ne tikai vēroja to 
darbu, bet arī iesaistījās dažādu uzde-
vumu veikšanā, piemēram, tūrisma ideju 
ģenerēšanā, redzēja kultūras darba aizku-
lises, piedalījās videovizītkaršu filmēšanā, 
veica teritorijas un ūdenstilpņu apseko-
šanu un palīdzēja citos speciālistu pienā-

kumos. Ēnojamie atzina, ka Ēnu diena ir 
ļoti laba iespēja skolēniem iepazīt profe-
siju arī no tās puses, kuru parasti neredz, 
kā arī palīdz nākotnes profesijas izvēlē. 
Speciālisti, kuri pavadīja dienu kopā ar 
skolēniem, pauda viedokli, ka tas ir bijis 
izaicinājums arī viņiem, jo darba diena 
tika plānota un pavadīta citādāk – tā, lai 
ir interesanti un skolēni gūtu pareizu 
priekšstatu par profesiju. 

Ēnu diena ir pasaulē pazīstama un at-
zīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma 1.–12. klašu skolēniem. Ēnu 
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus 
sekmīgi iekļauj izglītības procesā karje-
ras jautājumus, rosinot jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sa-
darbību starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrā-
ciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Skolēni Ēnu dienā iepazīst Pārgaujas novada 
pašvaldības speciālistu darbu

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

Sestdien, 23. martā, Kocēnu sporta 
namā SK “Pārgauja” spēlē pret florbola 
komandu “Rubene” noslēdza Elvi florbola 
līgas regulāro turnīru, ierindojoties tabu-
las 7. vietā un kvalificējoties izslēgšanas 
spēlēm. 

Iepriekšējā sezonā SK “Pārgauja” vai-
rākkārt parūpējās par intrigu, par emo-
cijām un pārsteigumiem, kā rezultātā 
komanda otro reizi pēc kārtas mājās no fi-
nālspēlēm Arēnā Rīga atveda ELVI virslīgā 
izcīnītās bronzas medaļas. 2018./2019. 
gada sezona komandai regulārajā turnīrā 
arī bijusi gana spraiga, pārsteigumiem, 
kāpumiem un arī ar kritumiem piepildīta. 
Šī gada 23. februāra vakarā, kad vienlai-
kus notika piecas Elvi florbola līgas spē-

SK “Pārgauja” 
florbolisti uzsāk 
izslēgšanas spēļu 
sēriju

les, tika noskaidrots tālākais scenārijs jeb 
kuras komandas savā starpā spēkosies iz-
slēgšanas spēlēs. SK “Pārgauja” pēcspēles 
metienos zaudēja “Rubenei”, kas ierindoja 
SK “Pārgauja” tabulas 7. vietā, kas nozīmē, 
ka izslēgšanas spēlēs komandai pretī stā-
sies florbolisti no “Lielvārde/Fatpipe” ko-
mandas. 

Pārgaujas novada pašvaldība novēl 
komandai veiksmi, izturību, enerģiju un 
spēku izslēgšanas spēlēs. 

Aicinām arī līdzjutējiem būt tikpat ska-
ļiem un aktīviem, atbalstot komandu!

Tuvākās spēles paredzētas jau šajā ne-
dēļas nogalē Lielvārdē:
•  sestdien,  2.  martā,  plkst.  19.15 

Lielvārdes Sporta centrā
•  svētdien,  3.  martā,  plkst.  16.00 

Lielvārdes Sporta centrā
Informācijai par gaidāmajām spēlēm 

sekojiet līdzi SK “Pārgauja” Facebook lapā 
un Instagram kontā. 

Pārgaujas novada pašvaldība saka pal-
dies tiem skolēniem, kas izvēlējās ēnot 
pašvaldības speciālistus, kā arī cer uz sko-
lēnu aktivitāti arī turpmāk.

Projektu vadītāja Eva Meijere, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste 
Iluta Beķere un viņu “ēnas”. 

Tūrisma organizatore Rudīte Vasile 
ēnotājiem izrādīja Lielstraupes pili. 
Foto: Eva Meijere

Sirds koks pie Raiskuma internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra durvīm.

Foto: Latvijas Florbola savienība. 
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Nemanot jau aizritējuši divi 
mēneši no, šķiet, tikko kā atnā-
kušā, jaunā 2019. gada. Straupes 
un Raiskuma pagasta bibliotē-
kas jau paspējušas parūpēties 
par saviem lasītājiem, piedāvājot 
tiem jaunas grāmatas. 

Aicinot lasītājus iepazīties 
ar jaunajām grāmatām, Strau-
pes pagasta bibliotekāre Gunta 
Blaumane saka: “Ej mierīgi caur 
trokšņiem un kņadu, un atceries, 
kāda svētlaime ir klusums. Klu-
sums… ieejot grāmatu pasaulē 
un netraucēti ceļot laikā un telpā. 
Grāmata ir viens no lielākajiem 
dārgumiem, kas ceļ cilvēka vēr-
tību. Nedrīkst būt šodien cilvēka, 
kas nebūtu draugos ar grāmatu. 
No visiem pasaules brīnumiem 
visbrīnumainākā ir grāmata, un 
šais brīnumos tu vari brīvi ie-
nirt. Tu vari sevī uzņemt visu, ko 
cilvēki gadu tūkstošos domājuši 
un jutuši.” 
Jaunākās  grāmatas  Strau-

pes pagasta bibliotēkā:
Jūnass Jūnasons “Simtvien-

gadnieks, kas domāja pārāk 
daudz”,
• Paula Hokinsa “Ūdenī”,
• Georgs Andrejevs “Man dāvā-

tais laiks”,
• Brigitas Ektermane “Latviešu 

zīmju spēks”,

• Eduārs Luī “Jātiek vaļā no 
Edija”,

• K. L. Teilore “Bailes”, 
• Roberts Galbraits “Ļaunuma 

raža”, 
• Karolīna Dž. Tjūdora “Krīta 

vīrs” 
• Irsa Sigurdardotira “DNS”, 
• Brigita Ektermane “Latviešu 

zīmju spēks” 2 grāmatas,
• Santa Montefjore “Greisijas 

kārdinājums”, 
• “Pūcīša dienasgrāmata”, 
• Federiko Aksats “Vienīgā 

izeja”, 
• Emma Hīlija “Elizabete ir 

pazudusi”, 
• Paulu Koelju “Hipijs”, 
• Klēra Makintoša “Es tevi redzu”, 
• Pērla Baka “Mūžīgais brīnums”, 
• Dagnija Zigmonte “Pavasara 

krustceles”,
• Ilze Jansone “Kā izvairīties no 

priekšlaicīgas novecošanas”, 
• Džeina Korija “Vīrs, kura nav”, 
• Hilarija Mantela “Vilku nams”, 
• Georgs Andrejevs “Man dāvā-

tais laiks”, 
• Megana Miranda “Perfektā 

svešiniece”, 
• Lārss Keplers “Uguns lieci-

nieks”,
• ĒRINA Hantere “Klanu kaķi 5. 

Bīstamā taka”,
• Džastins Kronins “Spoguļu 

pilsēta”,
• Jūnass Junasons “Simtvien-

gadnieks, kas domāja pārāk 
daudz”,  

• Rolanda Bula “Stopētāju lieta”,
• Sāra Larka “Cerība pasaules 

malā”, 
• Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis 

“Viņu laiks. Egons un Edīte”, 
• Olivjē Triks “Vilka jūras šau-

rums”, 
• Hanna Lindberga “Stokholmas 

virtuve”. 
• Lūsinda Railija “Itāļu meitene.

Bērniem
• “Rūķu enciklopēdija”, 
• “Slepenā formula”, 
• “Amazones džungļos”, 
• “Pazudis kosmosā”, 
• “Šausmu atrakcijas”,
• Karl-Johan Forssen Ehrlin 

“Brašais Moriss. Nedēļa kājām 
gaisā”, 

• Terijs Pračels “Pilna cepure 
debesu”.

Savukārt Raiskuma pagasta 
bibliotēka šogad ir lielu pār-
maiņu priekšā – drīz plānots 
pārcelties uz bibliotēkas vaja-
dzībām piemērotākām, ērtākām 
un mūsdienīgākām telpām. Bib-
liotekāre Gita Vilciņa, gaidot šo 
jauko notikumu, aicina lasītājus 
apmeklēt Raiskuma pagasta bib-
liotēku un iepazīties ar jaunāka-

jām iegādātajām grāmatām.
Jaunākās  grāmatas  Rais-

kuma pagasta bibliotēkā: 
Latviešu oriģinālliteratūra

• Dace Judina “Ēnas spogulī”,
• Dagnija Zigmonte “Pavasara 

krustceles”,
• Ēriks Kūlis “Ervīna Krīva mī-

lestība”,
• Ēriks Kūlis “Saulesbrāļi”,
• Laima Šmite “Aizved mani uz 

Hiršenhofu”,
• Andra Manfelde “Vēja vīrs un 

mēs”,
• Daina Šadre “Sens attēls”,
• Ingūna Dimante “Paslēpta 

dzīve”,
• Rolanda Bula “Stopētāju lieta”.

Ārzemju daiļliteratūra:
• Montefjore S. “Greisijas kārdi-

nājums”,
• Tabea Baha “Kamēliju sala”, 
• Sāra Lārka “Cerība pasaules 

malā”,
• Lulū Teilore “Sniega roze”, 
• Nora Robertsa “Zemstraumes”,
• Lūsinda Railija “Itāļu meitene”,
• Megana Miranda “Perfektā 

svešiniece”,
• Kārena Vaita “Vēlmju koks”, 
• Laiena Moriartija “Deviņi 

pilnīgi svešinieki”,
• Hanna Lindberga “Stokholmas 

virtuve”.

Ezoteriskā literatūra:
• Miroslavs Dočinecs “Ilgu 

mūžu. Laimīgu mūžu”,
• Līza Burbo “Tavs ķermenis tev 

saka: Mīli sevi”,
• Zane Zusta “Tarakāni manā 

galvā”.
Bērnu literatūra 

• “Mana pirmā enciklopēdija – 
Latvija”

• Pēteris Vollēbens “Vai dzirdi kā 
koki runā?”,

• Anita Paegle “Rožu spoks” 
(romantisks detektīvstāsts par 
Rundāles pili),

• Laima Bikše “Grāmata par zilo 
zirdziņu”.

Bibliotekāres Gunta Blau-
mane un Gita Vilciņa saka pal-
dies Pārgaujas novada pašval-
dībai par piešķirto finansējumu 
grāmatu iegādei. Gunta Blau-
mane saka: “Cenšos iepirkt grā-
matas, kas interesē bibliotēkas 
lasītājus. Iespēju robežās ir liela 
dažādība”. Savukārt Gita Vilciņa 
pauž prieku par to, ka tieši lasī-
tāji bieži vien ir tie, kas iesaka, 
kādas grāmatas viņi labprāt re-
dzētu bibliotēkas plauktos. 

Informāciju apkopoja:
Iluta Beķere,

sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,

Attīstības plānošanas nodaļa

Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore

Februāris – sveču, puteņu, 
meteņu, pelnu mēnesis. Bagāts 
ar dažādām tradīcijām, atliek 
izvēlēties sev tīkamāko un dar-
boties.

Svece – tā ir gaisma, kas iet 
cauri visam šim laikam... 

Stalbes tautas namā Sveču 
dienā jau no agra rīta valdīja 
rosība, jo bija iespēja darboties 
radošajās darbnīcās. Ieradās 
novada ļaudis gan no attālākām 
viensētām, gan tuvāku ceļu mē-
rojuši. 

Bitenieks Mārtiņš Krauklis 
piedāvāja pašrocīgi izliet bišu 
vaska sveci, jo šajā dienā lietā 
svece deg gaiši un nedūmo.

Keramikas pulciņa vadītājas 
Noras Ķibildas-Kinnas padoms 
noderēja, kad no māla pikuča 
tika gatavotas bļodiņas, svečturi, 
vāzītes. 

Savu izdomu un pirkstu veik-
lību varēja likt lietā, kopā ar rok-
darbnieci Dzidru Potapovu gata-
vojot apsveikuma kartītes. Viņa 
izrādīja no pērlītēm darinātas 
rotas un izšūtas gleznas. 

Ruta Klikuča priecēja ar adī-
tām rakstainām zeķēm un zīdai-
nīšu čībiņām. 

Bija iespēja aplūkot māks-
linieces Aijas Atvares gleznas, 
kurās attēlotas dabas ainavas. 

Sveču diena Stalbē

Rūpīgāks vērotājs varēja atpazīt 
Straupes un Lielstraupes dabas 
skatus. Skaisti!

Kokamatnieks Vilnis Ozoliņš 
no Priekuļu novada izrādīja savu 
veikumu, Latvijai 100 gadu jubi-
lejā dāvinot 100 ozolkoka karo-
tes. Pēc pasūtījuma meistars ga-
tavo māju nosaukumu norādes, 
izgrebtas kokā.  

Radošajās darbnīcās bija 
krietni pastrādāts, klāt laiks 
koncerta baudīšanai. Ar ģitāras 
skaņām koncertu iesāka Nora, 
izpildot divas pašas sacerētas 
dziesmas. Dāmu deju grupa 
“Papardīte” skatītājus priecēja, 
izdejojot divas dejas, ko iestudē-
jusi deju skolotāja un horeogrāfe 
Ginta Berķe.  

Stalbes vidusskolas skolēni 
uzveda izrādi “Sniega karaliene”, 
to papildinot ar dejām. Izrādes 
režisore Inese Kozlovska, deju 
horeogrāfe Ginta Berķe. 

Izmantojot nelielās pauzes 
koncerta laikā, novada kultū-
ras pasākumu vadītāja Madara 
Lasmane veidoja dialogu ar 
skolēniem par Sveču dienas ti-
cējumiem. Atjautīgākie dāvanā 
saņēma svilpavniekus.

Koncerta dalībnieki saņēma 
pašvaldības un koncerta apmek-
lētāju dāvātos gardumus. Radošo 
darbnīcu vadītājiem dāvinājām 
vaska sveci. Pateicība pašvaldī-
bai par atbalstu pasākumam, un 
paldies ikvienam, kas ar savu 
klātbūtni kuplināja Sveču dienu. 

Straupes un Raiskuma pagasta bibliotēkās 
lasītājiem pieejamas jaunas grāmatas

Bitenieka Mārtiņa Kraukļa vaska sveču liešanas darbnīca. 
Foto: Iluta Beķere

Stalbes vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki izrādē "Sniega karaliene". 
Foto: Iluta Beķere
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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.

Straupes zirgu pastā
3. un 17. martā

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

16. martā plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta 

tautas namā 
“Auciemmuiža” 

 “Klases salidojums”. 

“Klases salidojums” ir režisora 
Andreja Ēķa un filmu “Svingeri” 
un “Blēži” radošās komandas jau-
nākā un līdz šim bezkaunīgākā 
filma – atklāts stāsts par trīs vīru 
draudzību, kas izturējusi pusgad-
simta laika pārbaudi. 25 gadus 
pēc skolas absolvēšanas viņi sa-
ņem ielūgumu uz klases salido-
jumu un piedzīvojumi var sākties! 
Spilgta četrdesmitgadnieku krīze 
un personiskas atklāsmes, par ku-
rām grūti runāt pat draugu lokā, 
filmā tiks rādītas neslēpjoties un 
ar kārtīgu devu humora. Viens no 
filmas galvenajiem tēliem, kuru 
atveido Ainārs Ančevskis, ir no 
dzīves noguris ģimenes galva, 
kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa 
dzīve ir kļuvusi par rutīnu. Juris 
Kaukulis spēlē mūžam jauno ro-
keri, kuram pielūdzējas ir visās 
aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj 
izveidot pilnvērtīgas attiecības. 
Savukārt trešo draugu, kura lomā 
iejuties Imants Strads, nesen pa-
metusi sieva, iedragājot viņa vī-
rieša pašpārliecinātību.

Galvenajās lomās Ainārs An-
čevskis, Juris Kaukulis un Imants 
Strads. Filmā piedalās Elīna Vāne, 
Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mār-
tiņš Meiers un citi.

Ieejas maksa 2.00 EUR.

8. MARTĀ PLKST. 17.00
STALBES TAUTAS NAMĀ

Starptautiskās sieviešu
dienas pasākums

•	 KONCERTS – BALLE KOPĀ AR DINU SUMERAGU

•	 TIKŠANĀS	AR	RAKSTNIECI,	GRĀMATAS	
	 “VILINĀJUMS”	AUTORI	GUNU	RUKŠĀNI

GRĀMATU BŪS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES

IERAŠANĀS	AR	GROZIŅIEM

Pasākuma laikā fotografēs, iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām

21. martā plkst. 19.00
Rozulas tautas namā

Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām

Kocēnu novada laikmetīgais teātris “Volatus”

“... par pirmo mīlestību”
Izrāde veidota pēc patiesiem stāstiem

Atbalsta Kocēnu novada 
dome un Vaidavas kultūras 
un amatniecības centrs

Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtais materiāls 
tiks izmantots publicitātes vajadzībām
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