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ZEMES 
STUNDAS 
PĀRGĀJIENS

30. MARTĀ
NO 20.30

LĪDZ 21.30

NO  MAZSTRAUPES
LĪDZ LIELSTRAUPES
PILIJ KOPĀ AR GIDI
ELITU  MARTINSONI

INFORMĀCIJA: WWW.PARGAUJAS NOVADS.LV

NO PLKST. 19.30
STRAUPES SPORTA ZĀLĒ, 

MĀJTURĪBAS KABINETĀ
RADOŠĀ DARBNĪCA 

“GAISMAS LATERNAS NO VIDEI 
DRAUDZĪGIEM  MATERIĀLIEM”

Sadarbībā ar
Pasaules
Dabas
Fonds

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

30. marta 20:30 – 21:30 ir 
laiks, kad cauri laika joslām visā 
pasaulē tiks atzīmēta Zemes 
stunda, kad ikviens iedzīvotājs, 
uzņēmums, pašvaldība vai orga
nizācija ir aicināti izslēgt apgais
mojumu uz vienu stundu, kā arī 
organizēt aktivitātes. 

Akciju organizē “Pasaules da
bas fonds”, tās mērķis nav taupīt 
elektrību, bet gan likt sabiedrī
bai visā pasaulē aizdomāties par 
videi draudzīgāku rīcību ikdienā. 
Šogad Zemes stundas ietvaros 
WWF visā pasaulē piedāvā runāt 
par dabas daudzveidību. Saruna 
ir sākums pārmaiņām. Kāpēc tā 
ir problēma un kā dabas daudz
veidība kļūst par nepieciešamu 
preci?

Pārgaujas novada pašvaldība 
iepriekš ir iesaistījusies akcijā, 
izslēdzot ielu apgaismojumu uz 
vienu stundu, taču šogad aicina 
ne tikai izslēgt gaismas, bet pie
dalīties novada jauniešu inicia
tīvā – pārgājienā no Mazstrau
pes uz Lielstraupes pili sveču 
gaismā. Pārgājiena pievienotā 
vērtība būs gides Elitas Martin
sones stāstījums par Straupes 
vēsturi. Pasākuma dalībnieki 
tiek aicināti līdzi ņemt savas 
gaismas laternas, bet interesen
tiem tiek piedāvāta arī iespēja 
izgatavot savu – stundu pirms 
pārgājiena, no plkst. 19.30 
Straupes sporta zālē, mājturī
bas kabinetā, darbosies radošā 
darbnīca “Gaismas laternas no 
dabai draudzīgiem materiāliem”. 
Lūgums uz darbnīcu līdzi ņemt 
stikla burciņu. 

Turpinājums 2. lpp.

Aicina atbalstīt 
akciju “Zemes 
stunda”

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

25. martā visā Latvijā karogi 
ir pusmastā, jo ir sēru diena – 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. Pārgaujas no
vadā šī diena ik gadu tiek atzī
mēta ar piemiņas brīdi. Šogad 
piemiņas brīdis notika Stalbē, 
pie piemiņas akmens padomju 
represijās cietušajiem. 

Piemiņas brīdī piedalījās Pār
gaujas novada domes priekšsē
dētājs Hardijs Vents, priekšsē
dētāja vietnieks Imants Kalniņš, 
izpilddirektore Maruta Drubiņa, 
kā arī pašvaldības darbinieki. 
Stalbes vidusskolas skolēni bija 
sagatavojuši muzikālus priekš
nesumus, kā arī emocionālas 
dzejas rindas, ko runāja pie pie
minekļa. Novada domes priekš
sēdētājs uzrunāja skolēnus, 
sakot, ka jaunā paaudze mācās 
šīs dziesmas, tomēr tās ir radu

Ar piemiņas brīdi piemin 
komunistiskā genocīda 
upurus

šās caur sāpēm, caur asarām un 
pārdzīvojumiem. Viņš aicināja 
visus klātesošos novērtēt to, 
kas mums ir, un to, ka mums ir 
iespēja būt šeit – savā dzimtenē. 

Arī Pārgaujas novadā vēl šo
brīd dzīvo un saimnieko iedzī
votāji, kuri kādreiz ir cietuši no 
padomju represijām. Arī viņi ik 
gadu tiek īpaši aicināti uz šo pa
sākumu, lai brīdi pabūtu kopā un 
pieminētu pārējos tautiešus un 
represijās cietušos. 

Par projektu konkursu lasiet 2. lappusē!
Pie piemiņas akmens padomju represiju upuriem pēc piemiņas brīža pulcējas padomju represijās cietušie 
Pārgaujas novada iedzīvotāji un novada vadība. Foto: Iluta Beķere
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Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums 
Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts – katru mēnesi 
Pārgaujas novada mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv ap
mek  lētājiem ir iespēja atbildēt 
uz dažādiem aktuāliem jautāju
miem. Marta mēnesī tika jautāts, 
vai iedzīvotāji plāno piedalīties 
Pasaules Dabas fonda iniciatīvā 
“Zemes stunda”, 30. martā laikā 
no 20.30 līdz 21.30, izslēdzot ap
gaismojumu.

Zemes stunda ir Pasaules Da
bas fonda iniciatīva, kas notiks 
divpadsmito reizi visā pasaulē.  
2019. gada 30. martā laikā no 
20.30 līdz 21.30 ikviens iedzīvo
tājs, uzņēmums, pašvaldība vai 
organizācija – ikviens ir aicināts  

izslēgt apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņem
šanos videi draudzīgākai rīcībai 
ikdienā.

Arī Pārgaujas novada pašval
dība piedalīsies akcijā, izslēdzot 
ielu apgaismojumu gan Strau
pes, gan Stalbes, gan Raiskuma 

ciemu centros. Notiks arī aktivi
tāte “Zemes stundas pārgājiens” 
(vairāk lasīt 1. lpp.) 

Pasaules Dabas fonds aicina 
pievienoties ikvienu:

• izslēgt gaismu;
• ievietot sociālajos tīklos 

kāda sev svarīga dabas objekta 
foto  attēlu, pievienojot mirkļ
birku #zemesstunda;

• pievienoties kādam tavas 
vai tuvumā esošo pašvaldību 
rīkotam Zemes stundas pasāku
mam vai noorganizēt to pašam. 

Aprīļa jautājums:
Vai piedalīsieties Lielajā 

Talkā 2019?
• Jā, talkošu savā īpašumā;
• Jā, talkošu kādā no oficiāla

jām Talkas vietām;
• Nē, nepiedalīšos. 

Uz laiku slēgta 
Līgatnes 
pārceltuve

Sakarā ar paaugstināto ūdens līmeni Gaujā Līgatnes pārceltuve uz 
laiku tiek slēgta. Pārceltuves darbība tiks atsākta, tiklīdz to atļaus mi
nētie apstākļi. Lūgums sekot līdzi informācijai Līgatnes un Pārgaujas 
novadu mājaslapās.

Pārcēlāja tālruņa nr. 25737578

Pamatojoties uz Pārgaujas novada Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 2019. gada 21. marta 
ieteikumu Pārgaujas novada domei § 2. “Par Pār
gaujas novada integrētās Attīstības programmas 
2020.–2026. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu 
un nodošanu publiskai apspriešanai” (sēdes proto
kols Nr. 3), paziņojam par novada integrētās Attīs
tības programmas 2020.–2026. gadam 1. redakci
jas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2019. gada 
1. aprīļa līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Attīstības programmas 2020.–2026. gadam ma
teriāli elektroniskā formātā publicēti Pārgaujas 
novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā 

Attīstības plānošana/Attīstības programma 
Kontaktpersona: Krišjānis Baltpurviņš, terito

rijas plānotājs, e-pasts krisjanis.baltpurvins@par
gaujasnovads.lv, tālr. 27809705

Apmeklētāju pieņemšana “Tautas nams”, Plācis, 
T. 8.00–18.00; P., O., C. 8.00–17.00; Pk. 8.00–16.00.

Attīstības programmas 2020.–2026. gadam sa
biedriskās apspriešanas sapulce paredzēta Stalbes 
pagasta pārvaldē,  “Iktēs” 16. aprīlī plkst. 17.00  

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iesnie
dzami klātienē Pašvaldības administratīvajā ēkā 
“Iktes”, Stalbe, vai elektroniski uz e-pasta adresi 
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Paziņojums par Pārgaujas novada 
integrētās Attīstības programmas 
2020.-2026. gadam 1. redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau vairākus gadus Pārgau
jas novada pašvaldība organizē 
projektu konkursu, kura mēr
ķis ir veicināt Pārgaujas novada 
iedzīvotāju dzīves vides sakār
tošanu un uzlabošanu, sekmē
jot sadarbību starp pašvaldību, 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
kā arī iedrošināt iedzīvotājus 
īstenot pašu radītas idejas. Arī 
2019. gads nav izņēmums, un 
interesentiem no 1. aprīļa līdz 
30. aprīlim ir iespējams iesniegt 
savu pieteikumu. 

Konkursā var piedalīties:

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

• citu biedrību un nodibinā
jumu teritoriālās struktūrvienī
bas, kas darbojas Pārgaujas no
vadā;

• fizisku personu neformā
lās grupas, kurās apvienojušies 
no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, 
no kuriem vismaz viens ir sa
sniedzis 18 gadu vecumu.

Viens pretendents viena 
projektu konkursa ietvaros var 
iesniegt vienu pieteikumu, kas 
jārealizē tikai Pārgaujas novada 
pašvaldības teritorijā. Pašvaldī
bas finansējums vienam projek
tam nepārsniedz 500 EUR, ietve

rot visus nodokļu maksājumus, 
kas saistīti ar projekta kopējām 
izmaksām. Projektam var būt 
arī sponsoru līdzfinansējums, 
ja kopējais projekta realizāci
jai nepieciešamais finansējums 
pārsniedz 500 EUR. Konkursa 
kopējais finansējums 2019. gadā 
ir 4000 EUR un tiek atbalstīti 
projekti divās aktivitātēs:

• vides un infrastruktūras 
sakārtošana un labiekārtošana; 

• sabiedriski kultūras vai 
izglītojoši pasākumi (atbalstam 
paredzēti līdz 1000 EUR jeb 25 
% no konkursa kopējā finansē
juma apjoma).

Vēršam uzmanību, ka šogad, 
atšķirībā no iepriekšējiem ga

Turpinājums no 1. lpp.

Nedrīkst aizmirst arī par dro
šību un redzamību uz ceļa. Ne
skatoties uz to, ka pārsvarā visu 
pasākuma laiku tā dalībnieki at
radīsies vietās, kur automašīnas 
nebrauc, atgādinām, ka nepie
ciešams uzvilkt atstarojošo vesti 
vai arī lietot atstarotāju. 

Pasaules dabas fonda mājas
lapā atrodamā informācija vēsta, 
ka pērn Zemes stunda tika atzī
mēta kopumā 188 valstīs. Savu
kārt Latvijā Zemes stunda tika 

atzīmēta 60 pašvaldībās, pulcē
joties pasākumos pie ugunsku
riem, organizējot vides izglītības 
darbnīcas, akustiskās mūzikas 
koncertus, orientēšanās spēles, 
nakts skrējienus, gājienus un ci
tas aktivitātes. 

Iesaisties! Izslēdz gaismu – 
pieslēdzies dabai!

Izslēdzot gaismu, piedaloties 
akcijas aktivitātēs un daloties 
ar savu aktivitāti sociālajos me
dijos, aicinām izmantot mirkļa
birku #zemesstunda

Aicina atbalstīt 
akciju “Zemes 
stunda”

diem, projekta pieteikumu ie
sniedzēji tiks aicināti savu ideju 
prezentēt vērtēšanas komisijai.  

Projektu īstenošanas laiks: 
2019. gada 15. maijs – 2019. 
gada 15. novembris. 

Vairāk par konkursa kārtību 
iespējams uzzināt, iepazīstoties 
ar konkursa nolikumu, kas tiks 
publicēts pašvaldības mājasla
pas www.pargaujasnovads.lv sa
daļā “Pārgaujas novada projektu 
konkurss 2019”. 

Jautājumu gadījumā varat 
sazināties ar projektu vadītāju 
Evu Meijerei, zvanot pa tālruni 
27324346 vai rakstot elektro
niski uz eva.meijere@pargaujas
novads.lv. 

Aicinām novada biedrības, kā 
arī citus interesentus, izmantot 
iespēju un realizēt labas, īpaši 
radošas un ilgtspējīgas idejas!

Atgādinām, ka 2019. gada 
konkursa ietvaros labākā īste
notā ideja tiks virzīta tālākai 
izvērtēšanai gan reģionālā, gan 
nacionālā līmenī apvienības “Sa
biedrība ar dvēseli – Latvija” ie
tvaros. Pārgaujas novada pašval
dība ir apvienības biedrs kopš 
2015. gada, un tas dod iespēju 
pašvaldības projektu konkursā 
labākās īstenotās idejas virzīt 
vērtēšanai arī ārpus novada ro
bežām. 

Pārgaujas novada pašvaldības projektu 
konkurss 2019

Jā, piedalos katru gadu
11 balsis

Nē, man tas 
nav aktuāli, 38 balsis

22 %

78 %

Līgatnes pārceltuve. Foto: EnterGauja

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

2019. gada 7. martā kultū
ras pilī Ziemeļblāzma, klātesot 
valsts un pašvaldību pārstāv
jiem, uzņēmumu vadītājiem, ar
hitektiem, nekustamo īpašumu 
attīstītājiem, diplomātiem, no
tika konkursa “Latvijas Būvnie
cības Gada balva 2018” noslē
guma ceremonija. 

“Konkurss Latvijas Būvniecī
bas Gada balva” ir lielākais būvju 
izvērtēšanas konkurss Latvijā, 

Apbalvotas 2018. gadā 
tapušās labākās Latvijas 
būves 

kuram tika iesniegti kopskaitā 
143 pieteikumi 10 nomināci
jās. Iesniegto pieteikumu vidū 
arī būve no Pārgaujas novada – 
Dabas un tehnoloģiju parka 
“Urda” ēka, piebraucamais ceļā 
un stāvlaukums, kas konkursam 
pieteikti nominācijā “Jaunbūve – 
sabiedriska ēka” (Pasūtītājs Pār
gaujas novada pašvaldība. Pro
jekts arhitekts Ainars Markvarts. 
Būvnieks WOLTEC. Būvuzrau
dzība Egīls Jansons, VITI.). 

Ceremonijā būvinženieris 
Igors Šenbergs pauž savu vie
dokli, ka drosmīgi soļi attīsta no
zari: “Valstiskā līmenī aplūkojot 

konkursam pieteiktos objektus, 
iepriecināja, ka mazas pašval
dības uzdrošinās projektēt un 
būvēt, lai arī šie objekti nav sais
tāmi ar kādu nebūt biznesu, bet 
tikai sabiedriskiem ieguvumiem. 
Mainās vide, un mainās cilvēki – 
sakārtota vide rosina labus pro
cesus sabiedrībā. Un šī joma nav 
pārvērtējama.”

Pārgaujas novadu ceremo
nijā pārstāvēja novada domes 
priekšsēdētājs, saņemot goda 
rakstu par ieguldījumu Latvijas 
attīstībā. 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsāk
šanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadē
jai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehnis
kās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samak
sāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284639, 25600707, e-pasts: priekuli@vtua.gov.lv vai 
www.vtua.gov.lv

Valsts tehniskās 
apskates laiki un 
vietas Vidzemes 
centrālajā reģionā

Apdzīvotā 
vieta Datums Laiks Norises vieta

Auciems 17.04. 14:30 “Mehāniskās darbnīcas”

Stalbes 17.04. 12:30 “Muižarāji”

Rozula 17.04. 11:30 Rozulas klubs

Straupe 10.04.
06.06.

11:30
11:30 “Mehāniskās darbnīcas”

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki Pārgaujas novadā

2018. gadā jaundzimušie 
bērniņi un viņu vecāki tiek 

aicināti uz jaundzimušo 
godināšanas pasākumu

Pārgaujas novada pašvaldība ir uzsākusi skaistu tradīciju – 
sveikt jaundzimušos bērniņus, kuri turpmāk par savām mājām 
sauks Pārgaujas novadu.

Arī šogad 1. jūnijā plkst. 10.00 Stalbes tautas namā no-
tiks 2018. gadā dzimušo bērniņu godināšana.

Lūdzam pieteikties līdz 25. maijam pa tālruni: 64134426 vai 
29465472, rakstot uz e-pastu dzimtsaraksti@pargaujasnovads.
lv, vai personīgi KAC, Stalbē.

*Pasākumā tiks fotografēts un iegūtais materiāls 
tiks izmantots organizatora publicitātes vajadzībām.

Informatīvais 
seminārs 

lauksaimniekiem
2019. gada 16. aprīlī plkst. 10.00 “Iktēs”, Stalbes pagastā, Pār

gaujas novadā, notiks informatīvais seminārs lauksaimniekiem 
par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un 
finansējuma piesaisti. 

Vairāk informācijas:
Daiga Stikute, lauku attīstības konsultante Pārgaujas novadā,
e-pasts: daiga.stikute@pargaujasnovads.lv, 
daiga.stikute@llkc.lv,
tālr. 26465544 

Siltā laika ietekmē atsevišķos 
grants autoceļu posmos ir ie
stājies šķīdonis un tiek ieviesti 
autotransporta masas ierobežo
jumi – tiek liegta pārvietošanās 
transportam, kas smagāks par 
10 tonnām.

Kopumā patlaban masas ie
robežojumi ir ieviesti vairāk 
nekā 200 posmos. Meteoroloģis
kās prognozes liecina, ka siltais 
laiks saglabāsies un ir gaidāmi 
nokrišņi, kā rezultātā arī citur 
drīzumā var tikt ieviesti masas 
ierobežojumi.

Transporta masas ierobežo
jumi tiek ieviesti un atcelti pēc 
katra konkrētā ceļa faktiskā stā
vokļa un iespējamo bojājumu 
izvērtēšanas. Aktuālā informā
cija par ieviestajiem ierobežo

jumiem ir ievietota, un tiek at
jaunota VAS Latvijas Valsts ceļi 
(LVC) mājaslapā, kā arī ir pie
ejama, zvanot uz LVC diennakts 
bezmaksas informatīvo tālruni 
80005555.

Šķīdonis uz grants ceļiem 
iestājas pavasarī un rudenī, kā 
arī mainīgos laika apstākļos, 
kad uz ceļiem nonāk liels ūdens 
daudzums. Ceļa pamatnei pār
mitrinoties, grants seguma ceļu 
nestspēja būtiski samazinās. Lai 
novērstu šo ceļu sabrukumu, uz 
daudziem valsts vietējiem un da
žiem reģionālajiem autoceļiem 
tiek ieviesti pagaidu satiksmes 
ierobežojumi kravas autotrans
portam. Šāda prakse ir vispārat
zīta un to īsteno arī citās valstīs 
ar līdzīgiem klimatiskiem aps

tākļiem.
Uzlabot grants autoceļu stā

vokli, veicot uzturēšanas darbus, 
ir iespējams tikai tad, kad beig
sies lietavas un grants segums 
apžūs. Pretējā gadījumā smagā 
uzturēšanas tehnika, uzbraucot 
uz autoceļa, kas ir zaudējis nest
spēju, var vēl vairāk to sabojāt 
un padarīt neizbraucamu.

Informē Valsts akciju 
sabiedrība

 „Latvijas Valsts ceļi”

Šķīdoņa dēļ uz grants 
ceļiem var tikt ieviesti 
transportlīdzekļu masas 
ierobežojumi

mailto:priekuli@vtua.gov.lv
http://www.vtua.gov.lv/
http://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=611276.9523043341&centery=6338232.246959107&zoom=1&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=611276.9523043341&centery=6338232.246959107&zoom=1&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=611276.9523043341&centery=6338232.246959107&zoom=1&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=611276.9523043341&centery=6338232.246959107&zoom=1&layer=map&ls=o
mailto:daiga.stikute@pargaujasnovads.lv
mailto:daiga.stikute@llkc.lv
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Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

16. martā Ogres novada Mad
lienas pagasta kultūras namā 
notika pašvaldību apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
(SDL) 2018. gada projektu kon
kursa noslēguma pasākums, 
kurā tika prezentēti un apbalvoti 
labākie iedzīvotāju iniciatīvu 
projekti no visiem Latvijas re
ģioniem. 

Apvienība “Sabiedrība ar 
dvēseli” darbojas pēc brīvprā
tības principa, apvienojot tās 
pašvaldības, kuras savā ikgadējā 
budžetā piešķir līdzekļus iedzī
votāju iniciatīvu jeb pašvaldības 
projektu īstenošanai. Konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli” tika aiz
sākts 1978. gadā Nīderlandē, 
un tikai 90. gados KNHM fonds 
paplašināja savu darbību uz 
ārpusi, pārsvarā centrālajā un 
austrumu Eiropā. Latvijā fonds 
uzsāka darboties 2003.–2004. 
gadā. 2014. gads bija pēdējais, 

Apbalvoti labākie iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti

Aizvadītajās brīvdienās –
laika posmā no šī gada 23. 
marta plkst. 6.30 līdz 25. marta 
plkst. 6.30 – Valsts ugunsdzē
sības un glābšanas dienests 
(VUGD) saņēma 247 izsauku
mus, no kuriem 186 bija uz 
ugunsgrēku dzēšanu, tostarp 
143 uz kūlas ugunsgrēkiem, 28 
uz glābšanas darbiem, bet 33 iz
saukumi bija maldinoši.

Aizvadītajās brīvdienās 
uguns dzēsēji glābēji dzēsa vai
rāk nekā 140 kūlas ugunsgrēkus, 
kuru kopējā degšanas platība 
bija gandrīz 200 hektāri. Platī
bas ziņā lielākie kūlas uguns
grēki tika dzēsti sestdien Iecavas 
novadā, kur pērnā zāle deg 30 
hektāru platībā un svētdien Dau
gavpilī, kur kūla dega 18 hektāru 
platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas 
dedzināšana ir bīstama – tā ir 
nekontrolējama, jo liesmas var 
strauji izplatīties ar vēju un 
pārmesties uz ēkām! Kā arī kū
las dedzināšana nodara būtisku 
kaitējumu dabai, jo tiek iznīci
nātas vērtīgas augu sugas, sa
deg kukaiņi, dzīvnieki un putnu 
sugas. Gadījumā, ja ir izcēlies 

Valsts ugunsdrošības 
un glābšanas dienests 
atgādina par kūlas 
ugunsgrēku bīstamību

kūlas ugunsgrēks, nekavējoties 
jāzvana uz vienoto ārkārtas palī
dzības izsaukumu numuru 112.

Aizvadītajās brīvdienās 
uguns dzēsēji glābēji devās arī 
uz izsaukumiem, kuros dega at
kritumi, kūla, siena ruļļi, elektrī
bas instalācija, meža zemsedze, 
sodrēji četru ēku dūmvados, ba
tuts, dzīvžogs, loga rāmis, divi dī
vāni, divas vieglās automašīnas, 
celtniecības vagons, siltumnīca, 
pirts, katlu māja, ēkas grīda, 
dzīvojamās mājas ārsiena, trīs 
dārza mājas, kūts, divi šķūņi, di
vas neapsaimniekotas ēkas, dzī
vojamās mājas starpstāvu pārse
gums, dzīvojamā māja ar garāžu

Informāciju sagatavoja 
Valsts ugunsdrošības un 

glābšanas dienesta 
Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

kad Nīderlandes fonds sadar
bībā ar partneriem (pašvaldī
bām, biedrībām) organizēja šo 
konkursu. Deviņu gadu laikā, 
kopš KNHM finansiāli atbalstīja 
iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā, 
tika īstenots vairāk nekā 1300 
dažādu projektu aptuveni 30 
pašvaldībās. Lai turpinātu veik
smīgi iesākto un iedzīvotājiem 
sniegtu iespēju saņemt finan
sējumu savu ideju īstenošanai 
arī turpmāk, 2014. gadā “Sa
biedrības ar dvēseli” program
mas vadību pārņēma Latvijas 
Pašvaldību savienības struktūr
vienība – “Sabiedrība ar dvēseli 
– Latvija”. Šobrīd pašvaldību ap
vienībā apvienojušās 53 Latvijas 
pašvaldības. 

Pašvaldības, kuras ir apvie
nības biedri, izvirza SDL reģio
nālajai izvērtēšanai labākos, 
vis veiksmīgāk īstenotos un ilgt
spējīgākos projektus. Pēc tam 
projektus vērtē SDL reģionālās 
žūrijas katrā Latvijas plānošanas 
reģionā – Kurzemes, Latgales, 
Vidzemes, Zemgales un Rīgas. 
Trīs projekti no katra reģiona 
tiek izvirzīti veicināšanas bal
vām, ko saņem SDL noslēguma 
pasākumā, bet vēl trīs labākie 
noslēguma pasākumā tiek pre
zentēti un cīnās par 1., 2. vai 
3. vietu savā reģionā. Vietas tiek 
noteiktas balsošanas rezultātā, 

kurā var piedalīties ikviens pa
sākuma dalībnieks, saņemot 
iepriekš sagatavotu aploksni ar 
vērtēšanas biļeteniem.

Šajā gadā Pārgaujas novads 
pasākumā tika pārstāvēts ar ne
formālās grupas “Pārgaujas no
vada jaunieši” īstenoto projektu 
“Saliedēšanās pasākums “Lauzt 
robežas””, kas saņēma veicināša
nas balvu Vidzemes plānošanas 
reģionā. Par labāko 2018. gada 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
atzīts Bauskas novada biedrības 
“Bauskas sākumskolas padome” 
projekts “Tūrisma ceļvedis “Iz
zini Bausku bērna acīm””.

Par muzikālo noformējumu 
pa sākuma laikā gādāja Ogres 
novada jaunieši, kā arī Madlie
nas kultūras nama vadītāja. Pēc 
svinīgā pasākuma notika SDL 
biedru kopsapulce, kurā tika bal
sots par grozījumiem apvienības 
nolikumā. Tajā Pārgaujas novada 
pašvaldību pārstāvēja novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents. 

Drīzumā Pārgaujas novada 
pašvaldība plāno izsludināt 
2019. gada projektu konkursu, 
kura ietvaros realizētie labākie, 
interesantākie un ilgtspējīgākie 
projekti tiks virzīti arī uz SDL, lai 
nākamajā gadā varētu pretendēt 
uz novērtējumu arī reģionālā un 
nacionālā mērogā. 

SEMINĀRS
PAR BĒRNU UN PUSAUDŽU ATKARĪBAS
PAZĪMJU ATPAZĪŠANU, PROFILAKSI
UN PALĪDZĪBAS IESPĒJĀM

Seminārs notiks Raiskuma internātpamatsolā, Raiskuma “Dzelmēs”

ceturtdien, 18. aprīlī no plkst. 11.30 līdz 13.30
Semināru vadīs psiholoģe Iveta Krūmiņa

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Raiskuma internātpamatskolas direktore Lolita Žagare, tālr. 64107933

Slimību profilakses un
kontroles centrs

ĪSTENO IZPILDA

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais 
fonds

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

Sabiedrība ar dvēseli - Latvijai informatīvais izdevums, kurā apko-
poti pašvaldību projektu konkursi 2018. Izdevumu iespējams aplūkot 
pagastu pārvaldēs.
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No 15. marta līdz 30. jūnijam 
Ziemeļvidzemē un Malienas re
ģionā notiks lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma bez
maksas savākšanas akcija “Tīra 
sēta – laba sēta”, ko organizē SIA 
“ZAAO” (ZAAO). 

Piesakot vismaz 1m3 otrreizē
jai pārstrādei derīgu materiālu – 
ruļļu plēves, bedru plēves, Big-
Bag maisus vai HDPE kannu 
plastmasas iepakojumu, akcijas 
ietvaros iespējams laimēt vērtī
gas lauksaimniecības preču vei
kala dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu sa
vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma uzsver: “Dedzināt un 
aprakt plēves un maisus ir videi 
kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek 
izdarīts kaitējums gan pašu ap
strādātajiem laukiem, gan saim-
niecības ļaužu veselībai. Akcijas 
ietvaros lauksaimnieku izman-
totie materiāli tiek savākti no 
klienta adreses bez maksas. Aici
nām lauksaimniekus ekonomiski 
izdevīgi, atbildīgi un videi drau
dzīgi atbrīvoties no izmantota
jiem materiāliem, piesakoties 
šim pakalpojumam. Apliecinām, 

Akcija lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta”

ka savāktās plēves un plastmasas 
kannas nonāks pārstrādes rūpnī
cās jaunu produktu ražošanai.” 

ZAAO izsniedz izziņu par 
konkrētā saimniecībā savākto 
atkritumu veidu un apjomu, kas 
derīgs iesniegšanai Valsts vides 
dienestā kā apliecinājums, ka 
šie atkritumi savākti atbilstoši li
kumdošanai un tiek pārstrādāti 
vai noglabāti videi draudzīgā 
veidā.

Pieteikumus akcijai pieņem 
darba laikā pa tālruni 29221847. 
Pārstrādei derīgos materiālus 

ZAAO apņemas savākt līdz 
31. augustam, iepriekš vienojo
ties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fi
ziskas, gan juridiskas personas. 
Par vienu savākšanas reizi tiek 
aizpildīta viena izlozes anketa. 
Akcijas noslēgumā tiks izlo
zētas piecas SIA “Agroserviss 
Valmiera” dāvanu kartes, katra 
100 eiro vērtībā. 

ZaneLeimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attie-

cību speciāliste

Pamatojoties uz no 2016. ga-
dā 1. janvārī spēkā esošajam 
Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu likumam un 2018. gada 
27. decembra Pārgaujas novada 
domes sēdē izdotajiem Sais
tošajiem noteikumiem Nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizā
cijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Pārgaujas 
novadā”, tiek paredzēts, ka īpa
šumos, kuros ir pašu ierīkotas 
notekūdeņu krājbedres, tajā 
skaitā sausās tualetes, tās būs jā
reģistrē un noteiktā veidā jāap
saimnieko - to paredz arī Minis
tru kabineta (MK) «Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu 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 
virszemes un pazemes ūdeņu, 
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti 
vietējās ūdensapgādes sistēmās, 
radot draudus cilvēku veselībai. 
Tātad noteikumi attieksies uz 
ikvienu, kurš dzīvo ciema teri
torijā un kura māja vai dzīvoklis 
nav pieslēgti centralizētai ka
nalizācijas sistēmai, un notek
ūdeņu savākšanai vai attīrīšanai 
izmanto:

• rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekār
tas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada apkārtējā vidē un kuru 

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

Kā ierasts jau iepriekšējos 
gadus, iedzīvotājiem, kuriem 
gada ienākumu deklarāciju ie
sniegšana nav obligāta, sākot ar 
1. martu, var iesniegt savas dek
larācijas. Tomēr gadījumos, kad 
saistībā ar progresīvās nodokļu 
likmes vai diferencētā neaplie
kamā minimuma piemērošanu 
radusies nodokļa starpība, kas 
jāpiemaksā valsts budžetā, dek
larācija jāiesniedz obligāti. 

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) aicina ikvienu iedzīvotāju 
gada ienākumu deklarācijas ie
sniegšanu veikt elektroniski, 
izmantojot VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS), jo 
tas ir ērti un vienkārši.  Tomēr 

kopējā jauda ir mazāka par pie
ciem 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, 
fekālijas vai kanalizācijas sis
tēmu tīrīšanas atkritumi.

Aicinām tos nekustamo īpa
šumu īpašniekus, kuru īpašumi 
atrodas ciematu teritorijās un 
kuru kanalizācijas sistēmas tiek 
apsaimniekotas decentralizēti, 
iepazīties ar Pārgaujas novada 
saistošajiem noteikumiem nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizāci
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Pārgaujas no
vadā”, lai izpildītu prasības. Sais
tošie noteikumi pieejami Pār
gaujas novada mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv sadaļā “Sais
tošie noteikumi” vai Pārgaujas 
novada informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis” jan
vāra numurā. 

Ja radušies jautājumi, tad lū
gums kontaktēties ar konkrētā 
pagasta komunālās saimniecī
bas vadītājiem:

• Straupes pagastā Druvis 
Kreituzis, tālr. 22009250;

• Stalbes pagastā Ilvars Ba
lodis, tālr. 29453168;

• Raiskuma pagastā Andris 
Ērenbots, tālr. 26529894. 

Paziņojums par izmaiņām 
decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanā

Ieņēmumu deklarācijas 
iespējams iesniegt arī 
klientu apkalpošanas 
centrā Stalbē

ne vienmēr ir pieejams dators, 
internets un vajadzīgā tehnika, 
lai pievienotu deklarācijai at
taisnoto izdevumu apliecinošus 
dokumentus, kā arī nokļūšana 
uz tuvāko VID filiāli nav iespē
jama. Iedzīvotājiem ir iespēja 
deklarācijas iesniegt arī Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā “Iktēs”, 
Stalbe, Stalbes pagastā, Pārgau
jas novadā. Klientu apkalpoša
nas centrā tās var iesniegt gan 
elektroniski, gan papīra formātā. 

Dodoties uz VPVKAC iesniegt 
deklarāciju, līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments, kā arī 
pieeja savai interneta bankai. 

Vairāk informācija par ieņē
mumu deklarāciju un to iesnieg
šanu pieejama VID mājaslapā 
https://www.vid.gov.lv/ .

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA 
“ZAAO” (ZAAO) aicina iedzīvotājus novērtēt pie
braucamo ceļu stāvokli uz savu mājsaimniecību un 
ziņot, ja ir pamats aizdomām, ka atkritumu kontei
nera tukšošana nav iespējama. Lai netiktu bojāts 
klientu vai ZAAO īpašums, uzņēmuma speciālisti ar 

māju saimniekiem vienosies par datumu, uz kuru 
tiks pārcelta konteineru tukšošana.

Kā zināms, pavasara mainīgo laikapstākļu dēļ 
visā ZAAO darbības reģionā ceļi kļuvuši slikti iz
braucami. Vietām tiek ieviesti autotransporta 
masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās 
transportam, kas smagāks par 7 tonnām, jo ceļi ir 
zaudējuši nestspēju. Atkritumu vedējs, kurš ir sa
vācis atkritumus, sver līdz 30 tonnām. 

Lēmumu nebraukt pa konkrētu ceļu var pie
ņemt arī ZAAO šoferi, veicot foto fiksāciju, pēc ku
ras ZAAO speciālisti sazinās ar klientu, informējot 
par nepieciešamību pārcelt atkritumu konteinera 
tukšošanas reizi.

Saziņa pa tālr. 64281250 
vai pa e-pastu zaao@zaao.lv.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO aicina klientus ziņot par 
problemātisku piebraucamo ceļu stāvokli

Publicitātes foto

Publicitātes foto

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
https://www.vid.gov.lv/
mailto:zaao@zaao.lv
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Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotāja, 
ekoskolas koordinatore

Kā katru mācību gadu, arī 
šajā gādā Stalbes vidusskolā no
tiek dažādas ar ekoskolu saistī
tas aktivitātes. Šogad ekoskolu 
kustība atzīmē 25 gadu jubileju, 
un vairāki pasākumi ir veltīti šai 
jubilejai.

No 22. līdz 24. februārim 
Valmieras sākumskolā notika 
ikgadējais Ekoskolu Ziemas fo
rums. Divas dienas gan jaunieši, 
gan skolotāji aktīvi nodarbojās 
ar dažādām ekoloģiskajām akti
vitātēm.  Dalībniekiem bija no
organizētas gan izzinošas, gan 
praktiskas nodarbības. Kopā 
forumā piedalījās ap 200 da
lībnieku. Forums noslēdzās ar 
aktivitātēm Valmierā. Vispirms 
dalībnieki veidoja video Valmie
rai un pēc tam, sadaloties divās 
daļās, devās uz “Valletu” un ViA, 
kur notika zibakcija ”Maini sevi, 
nevis klimatu!”.

8. klases skolniece Loreta 
Lapsiņa par foruma dienām 
saka: „Mēs, trīs meitenes no sko
las, piedalījāmies Ziemas eko-
forumā, jo vēlējāmies jautri un 
izzinoši pavadīt nedēļas nogali, 
iegūt jaunas zināšanas par vidi, 
labāku dzīvi, par vienkāršām 
lietām, kuras neesam ievēro
juši iepriekš. Veicām dažādus 
aktīvus un radošus uzdevumus, 
noklausījāmies nodarbības par 
dažādām problēmām, veidiem, 
kā mums uzlabot vidi un pasauli 
sev apkārt. Noslēguma dienā visi 
devāmies pa Valmieru zibakcijā 

par klimata pārmaiņām „Maini 
sevi, nevis klimatu!””

Stalbes vidusskola ir viena 
no 15 dalībniecēm Vidzemes 
plānošanas reģiona organizētajā 
starptautiskajā projektā „Waste 
Art”, kuras mērķis ir samazināt 
atkritumu, īpaši nešķiroto, dau
dzumu.  Lai mērķi varētu sas
niegt, vispirms ir jāizpēta, kāda 
veida un cik daudz atkritumus 
saražojam. Lai to izdarītu, jāveic  
atkritumu audits. Bez priekšzi
nāšanām šādu darbu nevarējām 

veikt, tāpēc janvāra mēnesī sko
lotāja J. Palsa apguva atkritumu 
audita rīka lietošanas principus. 
Stalbes vidusskolā atkritumu 
audits notiks no 18. līdz 29. mar
tam. Tad šķirosim, svērsim – cik, 
kādus atkritumus „saražojam” 
klasēs, gaiteņos, skolas virtuvē. 
Auditu veiks ekopadomes dalīb
nieki kopā ar atbildīgajiem sko
lotājiem. Izanalizējot tā rezultā
tus, izstrādāsim rīcības plānu, ko 
nepieciešams ieviest nākamajā 
mācību gadā.  

Ekoskolas aktivitātes 
Stalbes vidusskolā

Elīna Gulbe-Urbāne,
Raiskuma internātpamatskolas- 
rehabilitācijas centra direktores 
vietneiece audzināšanas darbā

Raiskuma internātpamat
skola-rehabilitācijas centrs ar 
nākamo mācību gadu mainīs 
nosaukumu uz Aleksandra Bie
ziņa Raiskuma pamatskola. Šāds 
lēmums pieņemts, pamatojo
ties uz grozījumiem Izglītības 
likumā, kas nosaka, ka no 1. au
gusta tiek izslēgts vārds „inter
nātpamatskola”.  

Jauno nosaukumu Raiskuma 
internātpamatskolas-rehabili

Ar jauno mācību 
gadu – Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma 
pamatskola

tācijas centra direktore Lolita 
Žagare iesniedza izskatīšanai 
Pārgaujas novada domei, kas to 
arī apstiprināja. Ideja par Alek
sandra Bieziņa vārdā sauktu 
skolu radās direktores vietniecei 
izglītības jomā Ingai Vildei, jo 
tieši pēc slavenā bērnu ķirurga 
profesora Aleksandra Bieziņa 
iniciatīvas 1957. gadā bijušās 
Meža skolas telpās Raiskuma 
muižā pirmo reizi republikā tika 
izveidota speciāla skola bērniem 
ar dažādiem kustību traucē
jumiem, bērniem, kas sirga ar 
bērnu trieku jeb poliomielītu. 

Vēlēšanu 
iecirkņu komisiju 
izveidošana 
EP vēlēšanām

Pārgaujas novada vēlēšanu 
komisija nosaka vēlēšanu ie
cirkņu komisijas locekļu kan
didātu pieteikšanas termiņu no 
2019. gada 26. marta līdz 10. 
aprīlim Eiropas Parlamenta vē
lēšanām 2019. gada 25. maijā. 

Pārgaujas novadā darbosies 
3 vēlēšanu iecirkņi: 

381. Raiskuma vēlēšanu 
iecirknis – Raiskuma pagasta 
pārvalde, “Pagastmāja”, Rais
kums, Raiskuma pag. Pārgaujas 
novads LV-4146;

384. Stalbes vēlēšanu ie-
cirknis – Pārgaujas novada paš
valdība, „Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads, LV-
4151;

385. Straupes vēlēšanu 
iecirknis – Straupes pagasta 
pārvalde, “Tautas nams”, Plācis, 
Straupes pagasts. Pārgaujas no
vads, LV-4152.

Tiesības pieteikt un izvirzīt 
savus pārstāvjus iecirkņa komi
sijā ir:

1) reģistrētajām partijām vai 
reģistrētu partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido 
ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3)attiecīgās republikas pilsē
tas vai novada vēlēšanu komisi
jas loceklim.

Katras partijas vai partiju 
apvienības, vēlētāju grupas vai 
vēlēšanu komisijas locekļa iz
virzīto un pieteikto kandidātu 
skaits katrā iecirknī nedrīkst 

Inta Rajecka,
Stalbes vidusskolas bibliotekāre

2019. gada 6. martā Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā norisinājās Nacionālās skaļās 
lasīšanas sacensības Reģionālais fināls. 
Divdesmit trīs 5. un 6. klašu skolēni no 
vēsturiskā Cēsu rajona sacentās savā 
starpā, lasot sevis izvēlētus grāmatu 
fragmentus 3 minūšu garumā. Stalbes 
vidusskolā šīs sacensības 1. kārta no
tika jau 19. februārī, kurā par uzvarētāju 
kļuva 6. klases skolniece Santa Solovjova.  

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensī
bas Latvijā  notiek otro gadu pēc kārtas, 
un Santa Solovjova saņēma arī  2019. 
gada Reģionālā čempiona titulu. Cēsīs 
viņa lasīja fragmentu no Paula van Lona 
grāmatas “Šausmu autobuss”. Gan mei
tenes emocionālais lasījums, gan frag
menta izvēle patīkami pārsteidza žūriju, 
un viņa kļuva par uzvarētāju.

18. maijā Latvijas Nacionālajā biblio
tēkā notiks Latvijas mēroga skaļās la
sīšanas sacensības fināls, un Santa tajā 
pārstāvēs Cēsu reģionu.

Nacionālās skaļās 
lasīšanas sacensības 
reģionālais fināls

būt lielāks par iepriekš minēto 
skaitu – 5 vai 6.

Par iecirkņa komisijas lo-
cekli var pieteikt vēlētāju – 
Latvijas pilsoni:

1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vidējā iz

glītība;
3) kurš nav pieteikts par de

putāta kandidātu vai nav kandi
dātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Eiropas Parla
menta, Saeimas vai attiecīgās 
republikas pilsētas domes vai 
novada domes deputāts;

5) nav citas vēlēšanu vai ie
cirkņu komisijas loceklis. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas 
locekļa kandidāta pieteikuma 
veidlapas var lejuplādēt Pār
gaujas novada pašvaldības mā
jaslapā PDF vai Word formātā, 
tāpat veidlapas atrodamas arī 
CVK mājaslapā www.cvk.lv sa
daļā “EP vēlēšanas 2019/Darbs 
vēlēšanu iecirknī”. 

Aizpildītās un parakstītās 
veidlapas iesniegt Pārgaujas no
vada vēlēšanu komisijai “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgau
jas  novads.

Neskaidru jautājumu gadī
jumā zvaniet Pārgaujas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdē
tājam Ilgonim Vimbam pa tāl
runi 29363644.

Informāciju apkopoja Daiga 
Stikute,

Pārgaujas novada vēlēšanu komi-
sijas sekretāre

Stalbes vidusskolas komanda Ekoskolu Ziemas forumā. 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību uzvarētāja Santa 
Solovjova, Stalbes vidusskolas bibliotekāre Inta Rajecka un 
sacensību žūrija – Cēsu centrālās bibliotēkas pārstāve Lāsma 
Vasmane-Mašina un rakstniece Guna Rukšāne.

http://www.cvk.lv/
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Elīna Gulbe – Urbāne,
deju kolektīva “Idumeja” pārstāve

Ik gadu dejotāju lielākais pārbaudījums ir deju 
skate. Šogad skate tās tradicionālajā nozīmē izpa
lika – nebija žūrijas un vērtēšanas, bet bija skaists 
koncerts, izdejots par prieku pašiem un arī ska
tītājiem. 

Cēsu apriņķa deju kolektīvi šogad startēs divos 
koncertos martā Cēsīs un aprīlī Vecpiebalgā. DK 
„Idumeja” bija tas gods uzstāties 2. martā Vidze
mes koncertzālē, kur skatītāju vērtējumam dejo
jām divas dejas – „Svētki gāja” Gunas Trukšānes 
horeogrāfijā un „Vidiņi jūras” Lāsmas Skutānes 
horeogrāfijā. Koncertā „Dejas dzirksts paaudzes” 
cauri dejām vijās katra kolektīva dzimtas stāsti, 
kur dejas mantojums nodots no paaudzes paau
dzē. 

Arī deju kolektīvā „Idumeja” ir vairāki dejotāji, 
kuru dzimtās deja bijusi vienmēr, taču koncertā 
šoreiz tika izstāstīts Gulbju-Martinsonu dzimtas 
stāsts. Šajā dzimtā var lepoties ar dalību Dziesmu 
un deju svētkos jau četrās paaudzēs. Līdzīgi kā 
citās dejojošās ģimenēs, mīlestība uz deju bērnos 
ieaudzināta, ņemot tos līdzi uz mēģinājumiem, 
koncertiem. Ja citās ģimenēs bērni turpina vecāku 
profesiju, tad Gulbju-Martinsonu ģimenē viņi tur
pia mīlēt deju!

Elīna Gulbe-Urbāne,
Raiksuma internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 
direktores vietniece audzinšānas darbā

Februāra beigās Cēsīs notika BOCCIA Vidzemes čepionāta 
sacensībās, kurās Raiskuma internātpamatskolas – rehabi
litācijas centra 2. un 4. grupas komandas varēja lepoties ar 
1. vietu un 1. grupas komanda ar godalgoto 3. vietu, tādējādi 
izcīnot iespēju sevi pierādīt arī fināla turnīrā. 

2. martā Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta fe
derācija aizvadīja 2019. gada fināla turnīru BOCCIA spēlē. 
Ozolnieku sporta centrā ieradās uzvarētājkomandas no 
visiem reģioniem un Rīgas. Raiskuma internātpamatsko
las-rehabilitācijas centra 1.un 4. grupas komandas ieguva 
3. vietu, bet 3. grupas komanda izcīnija uzvaru, kļūstot par 
Latvijas čempioniem. 

Stāsts par 
deju, kas kā 
mantojums 
nodots no 
paaudzes 
paaudzē

Labus sasniegumus mūsu skolēni guvuši arī XVIII Starp
tautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras 
2019”. Konkursam tika iesūtīti 3500 darbi no 451 izglītības 
institūcijas no 23 valstīm. Žūrija kopumā piešķīra 3 “Lielās 
balvas”, 13 zelta medaļas, 24 sudraba medaļas, 38 bronzas 
medaļas un 136 pateicības. 

Mūsu skolotāju Daces Putniņas un Līgas Kravecas mudi
nāti, vairāk nekā 10 mūsu skolas skolēni zīmēja zīmējumus 
un apgleznoja zīdu, un iesniedza darbus konkursam. 

Īpašas pateicības sīvajā konkurencē saņem trīs mūsu 
skolēni: Ģirts Preimanis, Ralfs Lācis un Dainis Taimiņš. Visi 
mūsu skolēni, kas ar saviem darbiem piedalījās konkursā, 
22. martā dosies uz Līvu akvaparku, kur notiks izstādes at
klāšana, laureātu apbalvošana un ūdensprieku baudīšana.

Raiskuma internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra skolēnu 
sasniegumi

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina

ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu sabiedriskā labuma projektiem saskaņā ar 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” partnerības teritorijā.

Informācija un veidlapas:
www.partneriba.lv

www.lad.gov.lv.

Dace Melgalve
 +371 29467509

 cesis@partneriba.lv

Kristīne Zaķe     
 +371 26100933

 cesis@partneriba.lvKO
NT

AK
TI

Mērķis:
Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski
aktīvas vietējo kopienu attīstības
veicināšana.

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam, EUR:

Atbalsta pretendents:
Juridiska persona (tostarp vietējā
pašvaldība, biedrība un nodibinājums)
vai fiziska persona.

Termiņš projektu iesnieguma
pieņemšanai:
No 2019. gada 26. marta līdz 
2019. gada 26. aprīlim.

6. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums:
374 184.93 EUR 

Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

Maksimālā atbalsta intensitāte:
90%.

• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
• Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu 
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un 
darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
• Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu īstenošanas termiņš:

Projektu
iesniegumu
iesniegšana -
elektroniski:

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

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

Šī gada 30. martā plkst. 11.00 Pārgaujas 
novada Stalbes vidusskolas sporta zālē tiek 
rīkots Piektā Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā 1. posms „Spēka stafete”. 

Sacensību dalībniekiem būs jāveic četri vingri
nājumi – pietupieni ar svara stieni plecos, svara 
stieņa spiešana guļus, pievilkšanās kārienā un 
svara stieņa raušana. 

Minētie vingrinājumi izpildāmi plūsmas me
todē ar maksimālo atkārtojumu skaitu un no
teiktu atsvaru smagumu pēc ķermeņa masas, ve
cuma un dzimuma kategorijām. 

Sacensības organizē Latvijas Tautas sporta 
asociācija sadarbībā ar ZAS sporta klubu.

Dalība sacensībās bezmaksas. 
Sacensību nolikums pieejams mājaslapā www.

pargaujasnovads.lv
Sacensību galvenais tiesnesis – Haralds Bruņi

nieks, sacensību sekretārs – Andris Šalgūns.

Latvijas 
čempionāts 
atlētiskajā 
vingrošanā 
pirmais posms
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6. aprīlī plkst. 18.00 
Stalbes tautas namā 

simtgades filma – 
vēsturiskā drāma/piedzīvojumu trilleris 

“1906”
Filmas sižets: 1906. gada novembris, Rīga. 

Sociāldemokrātu kaujinieks Pelēkais iepazīs
tas ar dzejnieci Violetu, kura cenšas iekarot 
vietu Rīgas literātu sabiedrībā. Abus pama
zām saista romantiskas jūtas. Vienlaikus Pelē
kais kopā ar saviem biedriem Svilpi, Oratoru, 
Baronu un Džentelmeni organizē pārdrošu 
uzbrukumu rūpnīcas kasei, lai iegūtu naudu 
bruņotas cīņas turpināšanai. Uzbrukums ne
izdodas kā plānots, un Pelēkajam ir nepiecie
šama Violetas palīdzība. Atšķirīgu motīvu va
dīti, abi iesaistās romantiskā un nāvīgā afērā. 

Filma nav ieteicama jaunākiem par 16 ga
diem.

Ieejas maksa 2 EUR.

17. aprīlī plkst. 10.00 
Stalbes tautas namā 

animācijas filma “Lote un 
pazudušie pūķi”

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zināt
nieki, kuri ieradušies Izgudrotāju ciemā. Viņi 
ir nolēmuši piedalīties sacensībās, kuru da
lībniekiem jāsavāc pēc iespējas vairāk tautas
dziesmu. Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, 
kā dzied mītiskais ugunsspļāvējs pūķis. Par 
to padzirdējušas, Lote un viņas mazā māsiņa 
Rozīte nolemj palīdzēt zinātniekiem un pie
dzīvojumi var sākties!

Ieejas maksa 2 EUR.

LIELDIENU LUSTES ROZULĀ
21. APRĪLĪ NO PLKST. 13.00

•	 LIELDIENU	KONCERTS	AR	DK	“IDUMEJA”		UN
 STRAUPES PAMATSKOLAS BĒRNIEM
•	 INDIVIDUĀLAS	UN	KOMANDU	SACENSĪBAS
•	 PIEPŪŠAMĀS	ATRAKCIJAS
•	 OLU	RIPINĀŠANA
•	 STAFETES	UN	ŠAUTRIŅU	MEŠANA
•	 MINI-FOTO	ORIENTĒŠANĀS
•	 SPĒKA	PĀRBAUDE	“UMURKUMURS”

NO PLKST. 13.30 LĪDZ 15.30 IZJĀDES AR PONIJIEM

LŪGUMS	ŅEMT	LĪDZI	SKAISTĀKĀS	KRĀSOTĀS	OLAS

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

LIELDIENU BALLE

R O Z U L A S  TA U TA S  N A M Ā

21. APRĪLĪ  PLKST. 22.00

IEEJAS MAKSA 3.50 EUR

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
7. un 21. aprīlī

ZEFĪRU MEISTARKLASE
kopā ar Elīnu Stojakinu no "Ogas kārums"

Nodarbības cena: EUR 15.00 (visi materiāli iekļautai cenā)

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 26234766  līdz 12. aprīlim, 

meistarklase notiks, ja būs vismaz 15 dalībnieki

AUCIEMMUIŽĀ

*pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām
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