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

Gadu no gada visi Pārgaujas 
novada amatiermākslas kolek-
tīvi tiekas decembra beigās, lai 
kopīgi ar dziesmām, dejām un 
aktiermākslu palūkotos uz aiz-
vadīto gadu. 28. decem brī Strau-
pes pagasta tautas namā novada 

2019. gada izskaņā amatiermākslas 
kolektīvi priecē koncertā

Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Atskatoties uz 2019. gadā 
paveikto, jāatzīst, ka aizvadītais 
gads Pārgaujas novada Dzimt
sarakstu nodaļā bijis gana dar-
bīgs. 

Gada laikā Pārgaujas novadā 
reģistrēti 35 jaundzimušie – 21 
Straupes pagastā, 7 Stalbes pa-
gastā un 7 Raiskuma pagastā. No 
35 jaundzimušajiem 17 zēni un 
18 meitenes, un sen Pārgaujas 
novadā nav bijis tā, ka jaundzi-
mušo vidū ir pārsvarā meitenes. 
Vecāki saviem dēliem izvēlas 
pārsvarā latviskus vārdus, pie-
mēram, Jānis, Jēkabs, Kārlis, Er-
nests, Miķelis, Mārtiņš. Izvēlēti 
arī retāki vārdi, piemēram, Otto, 
Vigo, Alens. Savukārt meitenēm 
šogad biežāk likti tādi vārdi kā 

Aizvadītais gads 
Pārgaujas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

amatier māk slas kolektīvi kon-
certā “Ziemas sapņi” pastāstīja 
par saviem gada nogales sap-
ņiem un vēlējumiem. 

Pārgaujas novada amatier-
mākslas kolektīvu koncertā “Zie-
mas sapņi” ar skanīgām dzies-
mām priecēja Straupes jauktais 
koris (diriģente Arta Zunde), 
vokālie ansambļi “Laika ritmi” 
(vadītāja Ina Aizgale), Pārgau-
jas lakstīgalas (vadītāja Elita 

Tomsone). Ar lustīgām dejām 
uzstājās senioru deju kolektīvs 
“Munsturis” (vadītāja Ineta In-
driksone), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Straupe” (vadītāja Ru-
dīte Jurciņa), jauniešu deju ko-
lektīvs “Idumeja” (vadītāja Ginta 
Berķe), deju kopa “Papardīte” 
(vadītāja Ginta Berķe). Savukārt 
par skatītāju smiekliem gādāja 
amatierteātri “Rozbeķēni” (re-
žisore Inese Mangule), “Sapņo-
jums” (Ināra Baltgalve), “Punkts 
uz i” (režisore Inese Kalniņa). 

Aizvadītais gads Pārgaujas 
novada amatiermākslas kolek-
tīviem bijis aktīvs – tie pieda-
lījušies gan deju kolektīvu, gan 
koru, gan vokālo ansambļu, kā 
arī amatierteātru skatēs, kur uz-
rādīti labi rezultāti. Kolektīvi ir 
priecējuši novada iedzīvotājus 
dažādos pasākumos, piemēram, 
novada svētkos, Lieldienu un 
Jāņu ielīgošanas pasākumos, kā 
arī  pašu kolektīvu organizēta-
jos pasākumos. Viens no nozī-
mīgākajiem gada notikumiem 
noteikti bija Hanzas dienas, ku-
ras norisinājās Krievijas pilsētā 

Alise, Marta, Ance. No retāk lik-
tajiem vārdiem izvēlēti tādi, kā 
Hanna, Malika, Alīna, Airisa. Kā 
pirmie bērni ģimenē dzimuši 12 
bērni, kā otrie – 9; kā trešie – 9; 
kā ceturtie – 2; kā piektie – 3.

Šogad novada teritorijā no-
slēgtas 44 laulības, kas ir lielā-
kais noslēgto laulību skaits pē-
dējo trīs gadu laikā. 2019 gadā 
laulību sezona sākās jau feb-
ruārī un noslēdzās decembrī, 
visvairāk ceremoniju – jūlijā un 
augustā. Gada laikā no visām 
laulību ceremonijām 2 noslēg-
tas baznīcā un 2 līgavaiņi bija 
ārzemnieki. Kā laulību vietu 
jaunlaulātie izvēlas gan dzimt
sarakstu nodaļu, gan baznīcu, 
bet pārsvarā laulību ceremonija 
notiek ārpus dzimtsarakstu no-
daļas telpām. Pārgaujas novadā 
iecienītākās vietas – Ungur-

muiža, viesu nams “Ungurma-
las” un viesu nams “Briedīši”.

Runājot par laulības šķiršanu, 
tā nav Dzimtsarakstu nodaļas 
kompetence. To dara tiesa vai 
notārs, tāpēc iemesli laulību 
šķiršanai nav zināmi. Dzimtsa-
rakstu nodaļa tikai veic ierakstu 
laulības reģistrā par šķiršanu. 
Pagājušajā gadā tādas atzīmes 
veiktas 4 laulības reģistros.

2019. gadā reģistrēti 35 mir-
šanas reģistri. Nodaļā reģistrēto 
dzimšanas un miršanas reģis-
tru skaits ir vienāds. Pavisam 
mūžībā devušies 43 novadnieki, 
šāds skaitlis iegūts pieliekot klāt 
citās dzimtsarakstu nodaļās re-
ģistrēto miršanas faktu. 

Mirušo skaits arī šogad ir 
lielāks par dzimušo skaitu, kas 
parāda iedzīvotāju skaita sama-
zināšanās tendenci. 

Nellija Lapšāne,
Klientu apkalpošanas speciāliste-
lietvede

Valsts un pašvaldības vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs 
(VPKAC) Pārgaujas novadā ir 
uzsācis savu 5. darbības gadu 
kopš tā atvēršanas 2015. gada 
novembrī. 

Šajā laikā līdz 2020. gada 
janvārim pavisam sniegti 1179 
valsts iestāžu pakalpojumi. 
2019. gadā vidēji sniegti 28,5 
pakalpojumi mēnesī. 

Valsts iestāžu pakalpojumu 
klāsts, ko sniedz pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs, pa-
kāpeniski mainās un pieaug to 
valsts iestāžu skaits, kuru pakal-
pojumus varam piedāvāt. 

2020. gadā pieejami arī šādi 
pakalpojumi:

1. Veselības un darbnespēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisi-
jas epakalpojumi (iesniegums 
VDEĀVK par invaliditātes ek-

spertīzes veikšanu, iesniegums 
invaliditātes ekspertīzes lē-
muma apstrīdēšanai, mani dati 
VDEĀVK, iesniegums atkārtotas 
invaliditātes apliecības izsnieg-
šanai);

2. VSAA (eiesniegums par 
uzkrātā valsts fondētās pensijas 
kapitāla izmantošanu nāves ga-
dījumā pirms vecuma pensijas 
piešķiršanas);

3. Sociālās integrācijas valsts 
aģentūras epakalpojumi;

4. Būvniecības valsts kontro-
les biroja epakalpojumi.

2019. gadā Pārgaujas novada 
pašvaldības klientu apkalpo-
šanas centrā visvairāk sniegti 
VSAA pakalpojumi – 262, VID – 
47, dažādas konsultācijas par 
valsts iestāžu darbību – 33, un 
citi pakalpojumi, telefona zvani, 
epakalpojumi.

Klientu apkalpošanas centra 
speciālistes katru gadu apmeklē 
ikgadējās mācības, lai pilnvei-
dotu savas zināšanas.

Par VPKAC darbu 
pagājušajā gadā

dejotājiem, dziedātājiem un ak-
tieriem tikpat radošu un notiku-
miem bagātu arī 2020. gadu. 

Lai amatiermākslas kolek
tīviem nezūdoša enerģija un 
vēlme darīt to, kas sagādā 
prieku! Uz tikšanos pasākumos 
2020. gadā!

Pleskavā. Tur Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīvus uz-
ņēma ar lielām ovācijām. 

Koncerta “Ziemas sapņi” iz-
skaņā Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents iz-
teica pateicību kolektīviem, to 
dalībniekiem par aktīvo devumu 
novada kultūras dzīvē, novēlot 

Senioru deju kolektīvs “Munsturis”. Foto: Iluta Beķere

Amatierteātris “Rozbeķēni”. Foto: Iluta Beķere
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Gaujas Nacionālais parks, 
kas izveidots 1973. gadā, ir ve-
cākais nacionālais parks Latvijā 
un otrs vecākais Baltijā. To par 
savu ceļojuma galamērķi iz-
raugās daudzi tūkstoši ceļotāju 
ik gadu. Nacionālā parka teri-
torija izveidota, lai aizsargātu 
Gaujas senlejas un tās apkārtnes 
unikālās dabas vērtības, vien-
laikus nodrošinot teritorijā gan 
rekreācijas, gan dabas aizsar-
dzības funkcijas. Parka teritorija 
aptver vairākas īpaši bioloģiski 
vērtīgas teritorijas, piemēram, 
Nurmižu gravu, Roču mežu, Su-
das purva rezervātu zonas u.c. 
Kopš 2004. gada Gaujas Nacio-
nālais parks ir iekļauts Natura 
2000 tīklā. Ap 92 tūkstošus ha 
plašajā teritorijā ietilpst Ama-
tas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, 
Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu, Sējas, Siguldas un Ko-
cēnu novads. 

Dabas aizsardzības plānu 
(Plāns) turpmākajiem 12–15 ga-
diem no 2019. gada septembra 
līdz 2023. gada janvārim Dabas 
aizsardzības pārvaldes uzde-
vumā izstrādā SIA „Estonian,
Latvian & Lithuanian Environ
ment’’. Plāna izstrādes nepie-
ciešamību nosaka likums „Par 
īpaši aizsargājamām dabas te-

ritorijām”, to apstiprina Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija, bet tā uzdevums 
ir saskaņot iedzīvotāju, zemes 
īpašnieku, dabas resursu izman-
tošanas, dabas aizsardzības un 
reģiona attīstības intereses, lai 
vienlaikus tiktu saglabātas teri-
torijas dabas vērtības. 

Lai saņemtu informāciju 
par Plāna izstrādi un savlaicīgi 
paustu viedokli par turpmāko 
teritorijas apsaimniekošanu un 
iz mantošanu, aicinām zemju 
īpašniekus un citus interesentus 
konstruktīvi iesaistīties un pie-
dalīties informatīvajā sanāksmē: 

• 11. februārī plkst. 17.00 Si-
guldas novada Kultūras centrā 
(Zinātnes iela 7B, Siguldas pa-
gasts, Siguldas novads) vai 

• 13. februārī plkst. 17.00 
Straupes pagasta „Tautas namā” 
(Plācis, Straupes pagasts, Pār-
gaujas novads). 

Sanāksmē klātesošie tiks in-

formēti par kārtību, kā pieteik-
ties atbalsta maksājumiem par 
bioloģiskās daudzveidības uz-
turēšanu zālājos un mežu kom-
pensācijas maksājumiem Natura 
2000 teritorijās.

Plāna izstrādātāji aicina 
sniegt priekšlikumus par turp-
māko Gaujas Nacionālā parka 
attīstības vīziju un plānotajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem 
gan sanāksmē, gan arī rakstiski, 
adresējot tos SIA „Estonian, Lat-
vian & Lithunian Environment” 
līdz 2020. gada 15. martam (Vī-
landes iela 36, Rīga, LV1010, 
vai gauja@environment.lv). 

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties pa tālruni 28010505 
darba dienās plkst. 10.00–16.00. 

Plāna izstrādes aktualitātes 
varat skatīt interneta vietnē, 
www.environment.lv/jaunumi, 
www.daba.gov.lv, www.skaitam-
dabu.gov.lv vai sava novada mā-
jaslapā. 

Plāna izstrāde notiek dabas 
skaitīšanas jeb projekta „Priekš-
nosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” ietvaros, kas 
tiek īstenots ar ES Kohēzijas 
fonda (85%) un Latvijas valsts 
(15%) atbalstu. 

Notiks Gaujas Nacionālā 
parka dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksme

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

9. janvārī tika izvērtēti 
2019. gada nogalē Pārgaujas no
vada pašvaldības pirmo reizi iz-
sludinātā kultūras projektu kon
kursa pieteikumi. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
kultūras projektu konkursu 
izsludināja ar mērķi sekmēt 
jaunradi un atbalstu iedzīvotāju 
iniciatīvām, paplašinot kultūras 
produktu piedāvājumu Pārgau-
jas novadā un veicināt novada 
iedzīvotāju iesaisti kultūras no-
risēs, realizējot savu pasākuma 
ideju.

Konkursa kopējais finansē-
jums 2020. gadam ir 2000 EUR, 
vienas idejas maksimālā at-
balstāmā summa – 500 EUR. 
Konkursā varēja piedalīties 
jeb kura juridiska vai pilnga-
dīga fiziska persona, un pro-

jekta īstenošanas laiks noteikts 
2020. gads. Tika saņemti 5 pro-
jektu pieteikumi. 

Izvērtēšanas komisija, kuras 
sastāvā bija Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, Pārgaujas novada domes 
deputāte Guna Rukšāne, Pār-
gaujas novada domes deputāte 
un tūrisma organizatore Rudīte 
Vasile, finanšu nodaļas vadītāja 
Līga Medne, kultūras pasākumu 
organizatore Solveiga Ruska, 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste Iluta Beķere 
un ārējais eksperts Inga Krafte, 
iepazinās ar projektu pieteiku-
miem, piešķirot tiem punktus 
atbilstoši projektu pieteikumu 
vērtēšanas kritērijiem (kritē-
rijus skatīt Pārgaujas novada 
kultūras projektu konkursa 
nolikumā). Diskutējot par pro-
jektu ideju nozīmību, aktualitāti, 
lietderību un potenciālu pulcēt 
norādīto mērķauditoriju, kā arī 
projektu tāmēs norādīto pie-

Izvērtēti Pārgaujas 
novada kultūras projektu 
konkursa pieteikumi

prasīto finanšu līdzekļu apjomu, 
kas dažos projektu pieteikumos 
nesasniedza maksimālo atbals-
tāmo summu, projektu izvērtē-
šanas komisija nolēma atbalstīt 
visus iesniegtos projektu pie-
teikumus. Vērtēšanas komisija 
novēl kultūras projektu ideju 
autoriem realizēt savas idejas un 
sasniegt izvirzītos mērķus, savu-
kārt, nākamo projektu konkursu 
dalībniekiem un ideju autoriem 
būt vēl radošākiem un unikālā-
kiem ideju radīšanā.  

2020. gadā Pārgaujas novadā 
gaidāmi vēl nebijuši, kā arī jau 
ļoti labi pazīstami un  par tradī-
ciju kļuvuši pasākumi – apģērbu 
un aksesuāru andele “Strau-
pes modes”, Latvijas vīndaru 
svētki Straupes Zirgu pastā, 
multimediāla kustību izrāde 
“Ziema”, kā arī senioru festi-
vāls “Stalbes pavasaris”, Sveču 
diena un Starptautiskajai sie-
viešu dienai veltīta muzikāli 
literāra pēcpusdiena.

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 20 jau-
tājumi.

Deputāti noklausījās paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
H. VENTA sniegto pārskatu par 
19.12.2019. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• izdot dievus saistošos no-

teikumus:
 Nr. 1 “Pārgaujas novada paš-

valdības budžets 2020. gadam“,
 Nr. 2  “Grozījumi Pārgaujas 

novada domes 2017. gada 19. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „Par materiālo atbalstu 
Pārgaujas novadā”;

• noteikt atalgojumu domes 
priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 
vietniekam, deputātiem un paš-
valdības administrācijas darbi-
niekiem;

• apstiprināt grozījumus Pār-
gaujas novada pašvaldības amata 
vienību  sarakstā un atlīdzības un 
sociālo garantiju nolikumā;

• apstiprināt  Pārgaujas no-
vada pašvaldības noteikumus 
“Iekšējā trauksmes celšanas sis-
tēma”;

• atļaut pārdot dažāda veida 
ar Pārgaujas novada kultūrvēs-
turisko mantojumu, tradicio-
nālajām kultūras vērtībām un 
simboliku saistītus informatīvos 
materiālus un preces (suvenīrus) 
ar mērķi – paplašināt kultūras 
tūrisma piedāvāto pakalpojumu 
klāstu tūrisma objektos; 

• nodot atsavināšanai Pār-
gaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamā īpašuma “Ezera ielas 
tīrumi”, daļu (starpgabals);

• nodibināt ceļa servitūtu 
Pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma „Pilsciems” Strau-
pes pagastā jaunizveidotajā ze-
mes vienībā; 

• piešķirt adresi Pārgaujas 
novada Straupes pagasta nekus-
tamā īpašuma zemes vienībai un 
ar to funkcionāli saistītajai jaun-
būvei;

• neslēgt zvejas tiesību no-
mas līgumus un neiedalīt rūpnie-
ciskās zvejas limitus Raiskuma 
ezerā un Sārumezerā;

• iznomāt daļu no nekus-
tamā īpašuma „Centrs”, Stalbes 
pagastā;  

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada pašvaldības Juridiskās un 
Kultūras nodaļu  nolikumus; 

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada Raiskuma, Straupes un 
Stalbes pagastu bibliotēku noli-
kumus un bibliotēku lietošanas 
noteikumus;

• veikt grozījumus Pārgaujas 
novada pašvaldības Sociālā die-
nesta nolikumā;

• nodot atsavināšanai paš-
valdībai piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokli nr. 13, “Pa-
vasari”, Kūdumā, Raiskuma pa-
gastā, pārdodot atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli;

• nodot atsavināšanai paš-
valdībai piederošo automašīnu 
MercedesBenz Sprinter 308, 
pārdodot automašīnu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli.

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

Nākamā domes sēde notiks 
20. februārī, plkst. 15.oo Stalbē, 
komiteju sēdes – 13. februārī.

Pārgaujas novada 
pašvaldības 23. janvāra
domes sēdes apskats

http://www.environment.lv/jaunumi
http://www.daba.gov.lv
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No 2020. gada 16. janvāra līdz 
14. februārim notiks parakstu 
vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezi-
denta apturētajiem likumiem 
“Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un “Grozījums li-
kumā “Par pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto li-
kumu nodošanu tautas nobal-
sošanai varēs klātienē, parakstu 
vākšanas vietās Latvijā un ārval-
stīs. Parakstīšanās vietas jāno-
saka pilsētu un novadu domēm, 
un katrā pašvaldībā tās iekār-
tojamas ar tādu aprēķinu, lai 
uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz 
viena parakstu vākšanas vieta.

Vēlētājiem, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar nokļūt parakstu 
vākšanas vietā, tiks nodrošināta 
iespēja parakstīties savā atraša-
nās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu 
vākšanā ir visiem balsstiesīga-
jiem Latvijas pilsoņiem, kuri 
parakstīšanās brīdī būs sasnie-
guši vismaz 18 gadu vecumu. 
Lai piedalītos parakstu vākšanā, 
vēlētājam nepieciešams derīgs 
personas apliecinošais doku-

ments  (Latvijas pilsoņa pase vai 
personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo 
pēc 41 Saeimas deputātu ierosi-
nājuma Valsts prezidents E. Le-
vits apturēja likumu  “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par paš-
valdībām” publicēšanu uz di-
viem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt do-
mes pilnvaru termiņu ārkārtas 
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, 
proti, noteikt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mē-
neši, ārkārtas vēlēšanās jauno 
domi ievēl uz atlaistās domes 
pilnvaru termiņu. Savukārt, ja 
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 
no deviņiem līdz 24 mēnešiem, 
jauno domi ievēl uz atlaistās do-
mes atlikušo pilnvaru termiņu 
un vēl uz četru gadu pilnvaru 
termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, 
ja līdz kārtējām domes vēlēša-
nām ir palikuši mazāk nekā de-
viņi mēneši, jaunas domes vēlē-
šanas nenotiek un līdz kārtējām 
domes vēlēšanām darbojas pa-
gaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu “Par tau-

tas nobalsošanu, likumu iero-
sināšanu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu” šajā laikā jānotiek 
trīsdesmit dienu parakstu vāk-
šanai, kurā noskaidro, vai tautas 
nobalsošanas sārīkošanu par ap-
turēto likumu atcelšanu atbalsta 
ne mazāk kā viena desmitā daļā 
no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb 
vismaz 154 868 vēlētāji.

Parakstoties par apturētajiem 
likumprojektiem, vēlētājs nevē-
las šādu grozījumu pieņemšanu.

Pārgaujas novada pašvaldības 
administratīvais centrs, 
“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00–13.00
Otrdiena:  14.00–18.00
Trešdiena:  14.00–18.00
Ceturtdiena:  14.00–18.00
Piektdiena:  9.00–13.00
Sestdiena:  9.00–13.00
Svētdiena:  9.00–13.00
Neskaidru jautājumu gadī-

jumā zvaniet Pārgaujas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tājam Ilgonim Vimbam pa tāl-
runi 29363644.

Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētajiem likumiem

Raimonds Mežaks,
Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
Kocēnu nodaļas 
5. Raiskuma apgaitas  mežzinis

Meža likumā teikts, ka meža 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 
pienākums ir katru gadu infor-
mēt Valsts meža dienestu par ie-
priekšējā kalendāra gadā veikto 
mežsaimniecisko darbību. Par 
iesniegtās informācijas patie-
sumu atbildīgs meža īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs. 

Pārskatus gatavo par koku 
ciršanu, meža atjaunošanu, meža 
ieaudzēšanu, jaunaudžu kop  šanu 
un citām darbībām, ja tās veiktas 
2019. gadā. Sagatavojot pārska-
tus uzmanību vajadzētu pievērst 
dokumentu sagatavošanas kva-
litātei. Korekti jāatspoguļo īpaš-
nieka vai pilnvarotās personas 
dati – vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīves vieta, tālrunis, elek-
troniskā pasta adrese, īpašuma 
un zemes vienības kadastra ap-
zīmējums, meža kvartāla un no-
gabala numurs, cirsmas platība, 
cirtes izpildes veids un protams 

nocirstās koksnes apjoms. Kok-
snes apjoms jānorāda precīzi 
pa meža nogabaliem. Piemēram 
norādot lielāku ciršanas apjomu 
nekā izcirsts patiesībā, pēc pār-
skata ievadīšanas Meža valsts 
reģistrā, parādīsies informācija, 
ka piemēram pēc kopšanas cir-
tes izpildes mežaudzes pirmā 
stāva koku šķērslaukums sama-
zinājies zem minimālās vērtības, 
bet pēc sanitārās cirtes izpildes 
šķērslaukums samazinājies zem 
kritiskās vērtības (mežaudze 
iznīcināta). Šādā situācijā Valsts 
meža dienesta mežzinim būs jā-
tērē laiks un degviela, lai dotos 
dabā un veiktu mērījumus. Par 
informācijas nesniegšanu vai 
apzināti nepatiesas informācijas 
sniegšanu meža īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam draud ad-
ministratīvā atbildība. 

Pārskata veidlapu paraugi at 
rodami Valsts meža dienesta in
ter neta vietnē: www.vmd.gov.lv.
Neskaidrību gadījumos ietei-
cams konsultēties ar Valsts meža 
dienesta darbiniekiem.

Valsts meža dienests 
līdz 1. februārim 
no meža īpašniekiem 
gaida pārskatus

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

Šī gada 12. februārī visā Lat-
vijā norisināsies Ēnu diena, kad 
skolēniem ir iespēja izvēlēties 
sev interesējošu profesijas pār-
stāvi un pavadīt ar viņu kopā 
vienu dienu, redzot profesijas 
pārstāvja ikdienu, darba pienā-
kumus un specifiku.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīs-
tama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības prog-
ramma 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 ie-
kļauj izglītības procesā karjeras 
jautājumus, rosinot jauniešus 
plānot savu nākotni jau skolas 
laikā. Veidojot sadarbību starp 
skolu, sabiedrību un darba vidi, 
Ēnu diena sekmē jauniešu integ-
rāciju sabiedrībā un darba tirgū 
nākotnē.

Jau trešo gadu Pārgaujas 
novada pašvaldības speciālisti 
aicina skolēnus pavadīt vienu 
dienu pašvaldībā, redzēt speciā-
listu ikdienu, darba pienākumus 
un izaicinājumus, tādejādi veici-

not skolēnu izpratni par darbu 
pašvaldībā, speciālistu darba 
pienākumiem, kā arī pašvaldības 
funkcijām.

Skolēni Pārgaujas novada 
pašvaldībā var ēnot:

• kultūras pasākumu orga-
nizatori un kultūras pasākumu 
vadītāju;

• tūrisma organizatori;
• sabiedrisko attiecību un 

jau natnes lietu speciālisti;
• projektu vadītāju;
• datorsistēmu tehniķi;
• bibliotekāres Raiskuma, 

Straupes pagastā;
• vides aizsardzības inspek-

toru;
• pašvaldības policijas 

priekš nieku;
• juristes. 

Skolēnus, kuri ir ieinteresēti, 
aicinām pieteikties sev intere-
sējošajai vakancei šeit: https://
enudiena.lv/apskatit/enude-
vejs/2079 

Aicinām iepazīties arī ar pie-
teikšanās kārtību šeit: https://
enudiena.lv/informacija/eno-
taji/

Līdz 11. februārim pieteikumi 
tiks izskatīti un skolēni saņems 
apstiprinājumu, kā arī informā-
ciju no speciālista par plānoto 
Ēnu dienu. 

Ēnu diena 
Pārgaujas novada 
pašvaldībā

http://www.vmd.gov.lv
https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/2079
https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/2079
https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/2079
https://enudiena.lv/informacija/enotaji/
https://enudiena.lv/informacija/enotaji/
https://enudiena.lv/informacija/enotaji/
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Pārgaujas novada 
Stalbes pagastā
2019. gada 28.novembrī  
Apstiprināti ar Pārgaujas no-

vada pašvaldības 28.11.2019. 
domes sēdes lēmumu Nr. 165 
(protokols Nr.12, 12. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecī-
bas likuma 10.panta piekto daļu,  
Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumu Nr. 799 
“Licencētās makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību 
kārtība” 15.punktu

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek organizēta li-
cencētā makšķerēšana:

1.1. Gaujas upē, sākot no au-
toceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu 
novadā) augšup pret straumi 
līdz Abula upes ietekai Gaujā 
(Beverīnas novadā). Šis upes 
posms atrodas Ādažu, Inčukalna, 
Sējas, Krimuldas, Siguldas, Lī-
gatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem  noteikumu Nr. 10
“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Civillikuma 1.pielikumam (1102. pants) 
Gauja un Brasla  ir publiskas upes, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij. Makšķerēšanas posmi skar 
vairāku pašvaldību teritorijas. Pārgaujas novadu 
skar Braslas upes posms  no ietekas Gaujā līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijai.
Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektajai 
daļai pašvaldība izdod saistošos noteikumus par 
licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teri-
torijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto 
vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām 
šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību 
izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 
Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, 
reģistrācijas Nr.50008235771, kura saskaņā ar 
Pārgaujas novada domes 24.10.2019. Lēmumu 
Nr.136, ir pilnvarota organizēt licencēto makšķe-
rēšanu Gaujā un Braslā, ir izstrādājusi  Nolikumu 
par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā 
un Braslā. 
Saistošo noteikumu mērķis ir makšķernieku 
ietekmes uz vidi regulēšana, lai radītu labvēlīgus 
apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai 
izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz 
papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 
aizsardzībai, kā arī lauku tūrisma un rekreācijas 
attīstībai.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
organizēta licencētā makšķerēšana Gaujas un 
Braslas posmos, kas atrodas Pārgaujas  novada 
administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nolikums par lašveidīgo zivju 
licencēto makšķerēšanu Gaujā un 
Braslā paredz iekasēt maksu par 
makšķerēšanas licenču izsniegšanu. 
Saistošo noteikumu izpildei netiek 
prognozēta būtiska finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmēj darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Licencētās makšķerēšanas noteikumu 
un vides aizsardzības noteikumu 
ievērošanu uzrauga Zvejniecības 
likuma 18. pantā minētās institūcijas, 
un uzraudzībā piedalās arī 
Zvejniecības likuma 20. pantā minētās 
personas.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja vietnieks Imants KALNIŅŠ

Izdots pamatojoties uz Zvejnie-
cības likuma 10. panta piekto daļu 
un  Ministru kabineta 22.12.2015. 
noteikumu Nr. 799 „Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” 13. 
punktu

I. Vispārīgie jautājumi
Licencētā makšķerēšana pare-

dzēta:
1.1. Gaujas upē, sākot no au-

toceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu 
novadā) augšup pret straumi līdz 
Abula upes ietekai Gaujā (Beve-
rīnas novadā). Šis upes posms 
atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, 
Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, 
Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas no-
vadu un Valmieras pilsētas terito-
rijās. 

1.2. Braslas upes posmā, kas 
atrodas Pārgaujas un Krimuldas 
novada teritorijās, no ietekas 
Gaujā augšup pret straumi līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai.

 Atbilstoši Civillikuma 1. pie-
likumam (1102. pantam) Gauja 
un Brasla ir publiskas upes, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij.

Licencētā makšķerēšana Gau-
jas un Braslas upēs ieviesta sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2015. 
gada 22. decembra noteikumu 
Nr. 799 “Licencētās makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens me-
dību kārtība” (turpmāk – notei-
kumi Nr. 799) 5.2. apakšpunktu, 
lai mazinātu antropogēno slodzi 
un radītu labvēlīgus apstākļus 
dabas resursu ilgtspējīgai un 
saudzējošai izmantošanai, zivju 
resursu pavairošanai un aizsar-
dzībai, un makšķerēšanas tūrisma 
veicināšanai.

Licencētā makšķerēšana tiek 
īstenota saskaņā ar noteiku-
miem Nr. 799, Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra notei-
kumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” (turpmāk – noteikumi 
Nr. 800) un šo nolikumu.

Licencētā makšķerēšana, iz-
mantojot spiningošanu vai mušiņ-
makšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu 
attiecināma uz laša (Salmo salar) 
un taimiņa (Salmo trutta) ieguvi, 
un tā darbojas šī Nolikuma 8.1. 
punktā noteiktajā laika periodā 
un 8.2. punktā norādītajās dien-
nakts stundās. Citu zivju makšķe-
rēšanu, izņemot spiningošanu un 
mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo 
ēsmu, Gaujas un Braslas upju 
posmos, kuros ieviesta licen-
cētā makšķerēšana, šī nolikuma 
8.1. punktā minētajā periodā un 
8.2. punktā norādītajās diennakts 
stundās drīkst veikt saskaņā ar 
noteikumiem Nr. 800, neiegādājo-
ties licenci. 

Licencēto makšķerēšanu Gau-
jas un Braslas upju posmos, sa-
skaņā ar šī nolikuma 1.punktā no-
rādīto pašvaldību pilnvarojumu, 
organizē biedrība “Gaujas ilgtspē-
jīgas attīstības biedrība” (turp-
māk tekstā “GIAB”), kas izveidota 
Gaujas un tās baseina upju ap-

Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, 
Beverīnas novadu un Valmieras 
pilsētas teritorijās. 

1.2. Braslas upes posmā, kas 
atrodas Pārgaujas un Krimuldas 
novada teritorijās, no ietekas 
Gaujā augšup pret straumi līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritori-
jas tuvākajai robežai.

2. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslā tiek organizēta 
saskaņā ar  biedrības “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība”, 
reģistrācijas Nr. 5000823771, 
izstrādāto Nolikumu (skat. pie-
likumu) par lašveidīgo zivju li-
cencēto makšķerēšanu Gaujā un 
Braslā  un attiecināmajiem nor-
matīvajiem aktiem.

3. Saistošie noteikumi ir 
spēkā trīs gadus no to spēkā stā-
šanās brīža.

Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Imants KALNIŅŠ

Pielikums  Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 

NOLIKUMS PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ

saimniekošanai. “GIAB” adrese: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes 
novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālru-
nis 29412602, epasts: novada-
dome@ligatne.lv. 

II. Licencētās makšķerēša-
nas noteikumi 

7. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslas upē tiek orga-
nizēta 6 (sešos) posmos, sākot 
no Ādažu novada līdz Burtnieku 
un Beverīnas novadiem (visu 
posmu robežas norādītas virzienā 
augšup pret straumi):

7.1. Pirmais posms – Gaujā no 
autoceļa A1 (Baltezers–Igaunijas 
robeža) tilta līdz autoceļa A3 (In-
čukalns–Valmiera–Igaunijas ro-
beža) tiltam;

7.2. Otrais posms – Gaujā no 
autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera 
– Igaunijas robeža) tilta līdz au-
toceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķe-
gums) tiltam;

7.3. Trešais posms – Gaujā no 
autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – 
Ķegums) tilta līdz Braslas upes 
ietekai Gaujā;

7.4. Ceturtais posms – Braslas 
upē no ietekas Gaujā līdz Braslas 
zivjaudzētavas teritorijas tuvāka-
jai robežai (virzienā augšup pret 
straumi);

7.5. Piektais posms – Gaujā 
starp Braslas un Amatas ietekām;

7.6. Sestais posms – Gaujā 
starp Amatas un Abula ietekām.

8. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslā notiek saskaņā ar 
noteikumiem Nr. 800 ar šādiem 
papildus nosacījumiem:

8.1. licencētās makšķerēšanas 
periods visos posmos ir no 1. jan-
vāra līdz 30. aprīlim;

8.2. licences izmantošanas 
laika periods ir no astronomiskā 
saullēkta brīža līdz astronomiskā 
saulrieta brīdim licences norādī-
tajā darbības posmā un termiņā;

8.3. licencētās makšķerēšanas 
nolikuma 8.1. punktā noteiktajā 
laika periodā 7. punktā aprakstī-
tajos makšķerēšanas posmos 
makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu 
(spiningošana, mušiņmakšķerē-
šana) atļauta tikai iegādājoties 
“Dienas licenci”.

8.4. makšķernieks, iegādājo-
ties vienu “Dienas licenci”, lomā 
drīkst paturēt vienu mākslīgi at-
audzētu (ar nogrieztu taukspuru) 
lasi (Salmo salar) vai vienu  
mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu 
taukspuru) taimiņu (Salmo 
trutta). 

8.5. Noķertie laši un taimiņi ar 
nenogrieztu taukspuru ir saudzīgi 
jāatlaiž! Lomā (pēc noķeršanas) 
paturēts lasis vai taimiņš ar svaigi 
nogrieztu taukspuru ir uzskatāms 
par rupju šī nolikuma pārkāpumu.

III. Vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības 

9. Licencētās makšķerēšanas 
posmi vai to daļas, kas atrodas 
Gaujā un Braslā, sākot no autoceļa 
A3 (Inčukalns–Valmiera– Igauni-
jas robeža) tilta pār Gauju augšup 
pret straumi līdz P18 autoceļam 
Kocēnu un Beverīnas novadā, at-
rodas Eiropas nozīmes aizsargā-

jamā dabas teritorijā Natura 2000 
– Gaujas nacionālais parks, kurā 
jāievēro Gaujas nacionālā parka li-
kuma un Ministru kabineta 2012. 
gada 2. maija noteikumu Nr. 317 
“Gaujas nacionālā parka individu-
ālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasības.

10. Licencētās makšķerēšanas 
posma daļa, kas atrodas Gaujā 
no Valmieras pilsētas robežas ar 
Burtnieku un Beverīnas novadu 
augšup pret straumi līdz Abula 
upes ietekai Gaujā, atrodas Eiro-
pas nozīmes aizsargājamā dabas 
teritorijā Natura 2000 – aizsar-
gājamo ainavu apvidū “Ziemeļ-
gauja”, kurā jāievēro Ministru ka-
bineta 2008. gada 20. novembra 
noteikumu Nr. 957 “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Ziemeļgauja” in-
dividuālie aizsardzības un izman-
tošanas noteikumi” prasības.  

IV. Licenču noformējums, 
skaits, maksa un izmantošanas 
kārtība

11. Lašveidīgo zivju licencētā 
makšķerēšana Gaujas un Braslas 
upju posmos nolikuma 8.1.punktā 
minētajā periodā atļauta tikai ie-
gādājoties “Dienas licenci” kādam 
no šī nolikuma 7. punktā norādī-
tajiem makšķerēšanas pos miem. 

12. Licencē (paraugi Pieliku-
mos Nr. 7–Nr. 12) tiek uzrādīts 
licencētās makšķerēšanas orga-
nizētāja nosaukums un rekvizīti, 
makšķerēšanas posms, licences 
turētāja vārds, uzvārds un perso-
nas kods, licences kārtas numurs, 
licences izmantošanas datums un 
cena.

13. Katru gadu licencētās 
makšķerēšanas periodā pārdo-
damo “Dienas licenču” skaits ir 
ne vairāk kā 6240 licences kopā 
visiem licencētās makšķerēšanas 
posmiem. Vienā dienā pārdod ne 
vairāk kā 60 licences katram pos-
mam, izņemot 4. posmu Braslas 
upē, kuram vienā dienā pārdod ne 
vairāk kā 30 licences. 

14. Vienas “Dienas licences” 
iegādes cena katrā licencētās 
makšķerēšanas posmā ir 10 EUR 
(desmit euro).

15. Licencētās makšķerēšanas 
kontroles un uzraudzības nodro-
šināšanai, makšķerniekam jānod-
rošina “Dienas licences” piestip-
rināšana un makšķerēšanas laikā 
tās saglabāšana pie ārējā apģērba 
veidā, lai tā būtu pamanāma no 
attāluma, kā arī makšķerēšanas 
laikā jābūt klāt personu aplie-
cinošam dokumentam. “Dienas 
licence” ir derīga tikai kopā ar 
personu apliecinošu dokumentu 
konkrētajai personai.

16. Saskaņā ar noteikumu 
Nr. 799 27. panta nosacījumiem 
(licences maksa netiek samazi-
nāta īpaši aizsargājamo ierobežoti 
izmantojamo zivju sugu – lašu un 
taimiņu ieguvei) šī nolikuma 
14.punktā norādītās licences 
maksas samazināšana nav pare-
dzēta.

Turpinājums 5. lpp.
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Turpinājums no 4. lpp.

V. Makšķerēšanas licenču 
realizācija

17. Makšķerēšanas licenču 
iegā des noformēšana, uzskaite un 
atskaites notiek vienotā elektro
niskā vidē vienā patstāvīgā tieš
saistes sistēmā. “Dienas licences”, 
var iegādāties tīmekļvietnē www.
epakalpojumi.lv vai licenču 
pārdošanas vietās, kas publicētas 
tī mekļvietnē www.rivergauja.
com. 

18. Makšķerēšanai neizman-
toto vai sakarā ar pārkāpumu 
izņemto licenču vērtība makšķer-
niekam netiek atlīdzināta.

VI. No makšķerēšanas licen-
cēm iegūto līdzekļu izlietojums

19. No licenču realizācijas ie-
gūtās kopējās summas licencētās 
makšķerēšanas organizētājs līdz 
10. janvārim un 10. jūlijam valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotā-
cijas ieņēmumu veidošanai pār-
skaita 20% .

20. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīcībā paliek 80% 
no licenču realizācijā iegūtās ko-
pējās summas, kas tiek izmantoti 
zivju krājumu pavairošanai (tai 
skaitā nārsta vietu atjaunošanai 
un nārsta vietu kvalitātes uzla-
bošanai), vides un zivju aizsar-
dzības un licencētās makšķerēša-
nas organizēšanas un kontroles 
nodrošināšanai, makšķerēšanas 
tūrisma infrastruktūras attīstībai.

VII. Loma uzskaites atskaites 
sniegšana

21. Visiem licenču īpašnie-
kiem par katru licencētās zivs 
noķeršanu, neatkarīgi vai tā tiek 
paturēta vai atlaista, atskaitē par 
lomiem (Pielikumi Nr. 7–Nr. 12) 
jānorāda:

20.1. licencētās makšķerēša-
nas posms un laiks, kad zivs tikusi 
noķerta;

20.2. vai zivs tikusi paturēta vai 
atlaista;

20.3. zivs suga;
20.4.  zivs garumu un svaru, ja 

tā tiek uzmērīta un svērta, vai ap-
tuveno garumu un svaru, ja zivs 
tiek atlaista un tāpēc netiek uz-
mērīta un svērta.

21. Atskaite par lomiem snie-
dzama arī tad, ja makšķerēšanas 
dienā zivis nav noķertas.

22. Licenču īpašniekiem iz-
mantotā licence kopā ar atskaiti 
par lomiem ne vēlāk kā 10 dienu 
laikā pēc makšķerēšanas iesnie-
dzama licences iegādes tīmekļ-
vietnē www.epakalpojumi.lv vai 
jebkurā fiziskā licences iegādes 
vietā, kas publicēta tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com.

23. Atskaites par lomiem ne-
sniegšanas gadījumos, kā arī cita 
veida makšķerēšanas pārkā pumu 
gadījumos tiks liegta iespēja divu 
gadu laikā, no pārkāpuma konsta-
tēšanas brīža,  iegādāties jebkura 
veida licences makšķerēšanai 
Gaujā un Braslā.

VIII. Licencētās makšķerēša-
nas organizētāja sniegtie pakal-
pojumi un pienākumi

24. Sniegt informāciju par li-
cencēto makšķerēšanu un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem plaš-
saziņas līdzekļos.

25. Nodrošināt licenču pieeja-
mību saskaņā ar šo Nolikumu.

26. Reģistrēt, uzskaitīt un 
realizēt makšķerēšanas licences 

atbilstoši šim Nolikumam un nor-
matīvo aktu prasībām.

27. Nodrošināt no makšķerē-
šanas licenču realizācijas iegūto 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši šim 
Nolikumam.

28. Licences un lomu uzskai-
tes datus par pagājušo gadu 
vienu reizi gadā līdz 1. februārim 
iesniegt Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zināt-
niskajā institūtā “BIOR” (turpmāk 
– zinātniskais institūts “BIOR”) 
zivju krājumu novērtēšanai.

29. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības, uzraudzības 
un zivju krājumu papildināšanas 
pasākumos.

30. Noteikt atbildīgo personu, 
kas ir ieguvusi sabiedriskā vi-
des inspektora vai pašvaldības 
pilnvarotās personas statusu un 
piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pa-
sākumos.

31. Pie licencētās makšķerē-
šanas posmu sākumiem un bei-
gām abos upes krastos izvietot 
informatīvās zīmes par licencēto 
makšķerēšanu un pamatinformā-
ciju par licencētās makšķerēšanas 
pamatnosacījumiem.

32. Pēc licencētās makšķerē-
šanas sezonas veikt upju krastu 
sakopšanu, tai skaitā savācot sa-
dzīves atkritumus, kas radušies 
saistībā ar licencēto makšķerē-
šanu.  

33. Iepazīstināt makšķernie-
kus ar šo Nolikumu.

34. Nodrošināt informācijas 
sniegšanu un pastāvīgi atjaunot 
informāciju par licenču pārdoša-
nas vietām, publicējot to tīmekļ-
vietnē www.rivergauja.com, kā arī 
citos informācijas avotos.

35. Divas reizes gadā – līdz 15. 
jūlijam un 15. janvārim – iesniegt 
Lauku atbalsta dienestā pārskatus 
par licencēto makšķerēšanu, pār-
skatus pirms iesniegšanas saska-
ņojot ar pašvaldībām. 

36. Katru gadu līdz 31. de-
cembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem 
dabas aizsardzības un kontroles 
pasākumiem, kā arī informāciju 
par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās 
infra  struktūras izveidošanu un 
uzturēšanu. Pārskatu pirms ie-
sniegšanas saskaņot ar attiecīga-
jām pašvaldībām.

37. Reģistrēt personas, kas ir 
pārkāpušas nolikumā noteikto 
lomu uzskaites kārtību, un neiz-
sniegt tām licenci divu gadu laikā 
pēc pārkāpuma konstatēšanas.

IX. Pasākumu plāns zivju 
resursu pavairošanai, saglabā-
šanai un aizsardzībai nolikuma 
darbības laikā

38. “GIAB” organizē sadarbību 
kontroles jomā starp atbildīgajām 
institūcijām un ieinteresētajām 
personām zivju un vides resursu 
aizsardzībai un kontrolei Gaujas 
upes baseinā, t.i., starp licencē-
tās makšķerēšanas organizēšanā 
iesaistītajām pašvaldībām, Valsts 

vides dienestu un Dabas aizsar-
dzības pārvaldi. Sadarbībā ar zi-
nātnisko institūtu “BIOR”, Valsts 
vides dienestu un Dabas aizsar-
dzības pārvaldi “GIAB” veic zivju 
dzīvotņu un nārsta vietu apsaim-
niekošanas pasākumus, dabīgo 
aizsprostu likvidēšanu (koku sa-
nesumi, bebru radītie aizsprosti 
u.tml), zivju migrācijas ceļu at-
brīvošanu u.tml., sekmējot Gaujas 
upes baseina ekosistēmas sagla-
bāšanu un uzlabošanu, t.sk. mazo 
pietekupju tīrīšanu.

X. Licencētās makšķerēša-
nas un vides aizsardzības pra-
sību ievērošanas kontrole

39. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumu un vides aizsardzības 
noteikumu ievērošanu uzrauga 
Zvejniecības likuma 18. pantā mi-
nētās institūcijas, un uzraudzībā 
piedalās arī Zvejniecības likuma 
20. pantā minētās personas.

40. Šī nolikuma 40. punktā 
minētās amatpersonas un piln-
varotās personas ir tiesīgas pār-
kāpuma gadījumā atsavināt mak-
šķerēšanas licenci, kas izsniegta 
licencētajai makšķerēšanai Gaujā 
vai Braslā, kā arī pārbaudīt mak-
šķernieka lomu un izmantotos 
makšķerēšanas rīkus un veikt 
citas darbības saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

XI. Noslēguma jautājumi
41. Nolikuma noteikumi at-

tiecīgā Gaujas vai Braslas upju 
posmā vai posmos stājas spēkā, 
kad atbilstoši likuma “Par paš-

Pielikums  Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 

NOLIKUMS PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ

PIELIKUMS Nr. 1 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Pirmais posms no autoceļa A1 (Baltezers–Igaunijas robeža) 
tilta līdz autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža) til-
tam

PIELIKUMS Nr. 2 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera– 
Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķe-
gums) tiltam

PIELIKUMS Nr. 3 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Trešais posms – Gaujā no autoceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķe-
gums) tilta līdz Braslas upes ietekai

valdībām” 45. panta noteiktajai 
kārtībai ir stājušies spēkā visu to 
pašvaldību apstiprinātie saistošie 
noteikumi, kuras teritorijā ietilpst 
attiecīgais posms vai posmi. 

42. Licencētās makšķerēšanas 
no  likuma darbības ilgums ir 3 ga
di no spēkā stāšanās dienas.

XII.Nolikuma pielikumi
43. Pirmā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 1)
44. Otrā posma atrašanās vie-

tas shēma (pielikums Nr. 2)
45. Trešā posma atrašanās vie-

tas shēma (pielikums Nr. 3)
46. Ceturtā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 4)
47. Piektā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 5)
48. Sestā posma atrašanās vie-

tas shēma (pielikums Nr. 6)
49. Pirmā posma “Dienas licen-

ces” paraugs (pielikums Nr. 7)
50. Otrā posma “Dienas licen-

ces” paraugs (pielikums Nr. 8)
51. Trešā posma “Dienas licen-

ces” paraugs (pielikums Nr. 9)
52. Ceturtā posma “Dienas li  

cences” paraugs (pielikums 
Nr. 10)

53. Piektā posma “Dienas licen-
ces” paraugs (pielikums Nr. 11)

54. Sestā posma “Dienas licen-
ces” paraugs (pielikums Nr. 12)

55. Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā sa-
skaņojumi (pielikums Nr. 13)

PIELIKUMS Nr. 4 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Ceturtais posms – Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas terito-
rijas tālākās robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā

Turpinājums 6. lpp.
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PIELIKUMS Nr. 6 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abula ietekām

Pārgaujas novada
Stalbes pagastā

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes lēmumu Nr. 144  
(protokols Nr. 11, 10. §).

Precizēti ar Pārgaujas  no-
vada Domes 19.12.2019. lēmumu 
Nr. 183 (prot. Nr. 13,12.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās da-
ļas 4. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 15., 16. punktu, 43.panta 
pirmās daļas 5., 6., 9. un 11.punktu 
un 45. pantu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā kopjama Pārgaujas 
novada administratīvā teritorija 
un uzturamas tajā esošās ēkas un 
būves, nodrošinot sanitāro tīrību, 
teritorijas sakoptību un aizsar-
dzību.

2. Lietoto terminu skaidro-
jums:

2.1. apstādījumi – speciāli iz-
veidotas un koptas zaļās teritori-
jas, ietverot koku un krūmu stādī-
jumus, zālienu un labiekārtojuma 
infrastruktūras elementus;

2.2. atkritumi –sadzīves atkri-
tumi, tai skaitā sadzīvē radušies 
bīstamie atkritumi, šķidrie sa-
dzīves atkritumi, kā arī jebkurš 
priekšmets vai viela, no kuras tās 
valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties;

2.3. atkritumu vai būvgružu 
glabāšanai nepiemērota vieta – 
jebkura vieta, kura nav speciāli 
aprīkota atkritumu glabāšanai;

2.4. brauktuve – ceļa daļa, 
kas paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai;

5.1. Nekustamā īpašuma teri-
torijā: 

5.1.1. teritorijas sakopšanu; 
5.1.2. iebrauktuvju tīrīšanu; 
5.1.3. zāliena vai zālāju nopļau-

šanu; 
5.1.4. apstādījumu uzturēšanu; 
5.1.5. īpašuma uzturēšanu kār-

tībā; 
5.2. Nekustamajam īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā eso-
šās ciemu teritorijās 6 m platumā/
attālumā no zemesgabala robežas 
virzienā uz brauktuvi, vai līdz 
brauktuves malai, ja brauktuve 
atrodas tuvāk par 6 m no brauktu-
ves malas: 

5.2.1. teritorijas sakopšanu; 
5.2.2. zāliena nopļaušanu; 
5.2.3. gājēju ietvju (izņemot 

sabiedriskā transporta pieturas), 
grāvju (gar brauktuves malu), 
caurteku uzturēšanu un ziemā iet-
vju attīrīšanu no sniega un to kai-
sīšanu ar pretslīdes materiāliem, 
kā arī atkritumu savākšanu. 

6. Sabiedriskās vietās papil-
dus 5., punktā noteiktajam īpaš-
nieki vai nomnieki, nodrošina ēku 
(būvju) skatlogu, durvju un fasāžu 
tīrību.

7. Teritorijas kopšana šīs noda-
ļas izpratnē:

7.1. zāliena vai zālāja pļau-
šana (ciema teritorijā) regulāru 
pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo 
garumu virs 20 cm. Savukārt (ār-
pus ciema teritorijā) teritorijas 
apsaimniekošana un kopšana, lai 
novērstu kūlas veidošanos;

7.2. tīrības uzturēšana terito-
rijā   nepieļaujot atkritumu, t.sk. 
metāllūžņu, būvgružu, celtniecī-
bas, ražošanas un sadzīves atkri-
tumu, transportlīdzekļu vraku un 
riepu, u.c. veida atkritumu, kā arī 
ķīmisko vielu, notekūdeņu (īpaši – 
asenizācijas) un augiem kaitīgo 
vielu uzkrāšana tam neparedzētās 
vietās;

7.3. attīrīšana no sniega no-
zīmē sniega un apledojuma laikā 
panākt drošu ietvju, gājēju celiņu 
un velosipēdu ceļu lietošanu, tas 
ir, jāievēro, lai ietves, gājēju celiņi 
un velosipēdu ceļi tiktu attīrīti no 
sniega un ledus un nokaisīti ar 
pretslīdes materiālu, izmantojot 
tikai smilts, grants vai pašvaldības 
sagatavotu pretslīdes materiālu, 
vismaz 1 metra platumā; 

8. Grāvjos, upēs, publiskajās 
ūdenstilpnēs aizliegts novadīt sa-
dzīves un rūpnieciskās kanalizāci-
jas notekūdeņus.

III. ĒKU/BŪVJU UZTURĒ-
ŠANA

9. Par ēku/būvju uzturēšanu 
atbild tās īpašnieks vai valdītājs. 

10.Par valsts un pašvaldības 
īpašumā esošo ēku/būvi, kas no-
dota lietošanā citai personai, ir 
atbildīgs ēkas/būves lietotājs, ap-
saimniekotājs vai nomnieks. 

11. Šo noteikumu 9. un 10.pun-
ktā minētās personas veic ēku/
būvju tehnisko uzturēšanu, ievē-
rojot Latvijas Republikas norma-
tīvo aktu prasības, un uztur ēkas 
vai būves tādā stāvoklī, ka tās nav 
bīstamas un no tām nevar rasties 
kaitējums sabiedrībai vai trešo 
personu īpašumam.

12. Šo noteikumu 9. un 10.pun-
ktā minētajām personām ir pienā-
kums:

12.1. sakopt koplietošanas tel-
pas un teritorijas, un nodrošināt 
atkritumu apsaimniekošanu at-
bilstoši pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. Atkritumu tvertnes 
ir jānovieto šim nolūkam speciāli 
iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā 
piebraucamie ceļi uz tām un jā-
nodrošina to apkalpošana; 

12.2. notīrīt sniegu un ledu no 
balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, 
likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega 
un ledus krišanu no jumtiem, dze-
gām, ūdens notekcaurulēm un 
situācijās, kad tiek apdraudēta 
gājēju vai trešo personu īpašuma 
(t.sk. transportlīdzekļu) drošība, 
norobežot bīstamo (darba) zonu;

12.3. daudzdzīvokļu māju 
kāp ņu telpā izvietot informāciju 
par pārvaldnieku, norādot kon-
takttālruni un adresi;

13. Būvju īpašniekiem vai viņu 
pilnvarotajām personām jānodro-
šina:

13.1. malkas un cietā kuri-
nāmā, būvmateriālu un iepako-
jumu glabāšana tikai speciālās no-
vietnēs atbilstoši ugunsdrošības 
prasībām;

13.2. būves (tajā skaitā  žoga) 
sakoptu izskatu.

14. Ikvienai personai ir aiz-
liegts:

14.1. demontēt vai izbūvēt eva-

Saistošie noteikumi Nr 6 
“Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana” 

kuācijas kāpnes, balkonos, lodži-
jas;

14.2. izjaukt vienotās mājas fa-
sādes  projekta izskatu; 

14.3. daudzdzīvokļu mājās uz 
balkoniem un lodžijām, barjeras 
augstuma, ārpus balkona vai lo-
džijas, kā arī gar namu fasādēm 
vai publiskajā teritorijā žāvēt (iz-
kārt) veļu un citus apģērba gaba-
lus, novietot priekšmetus, izņe-
mot apzaļumošanas elementus un 
sezonālus svētku noformējumus;

15. Būvē (tajā skaitā dzīvoklī), 
kurā nenotiek saimnieciskā dar-
bība vai kura uz laiku ir pilnīgi vai 
daļēji neapdzīvota, šo noteikumu 
9. un 10.punktā minētās personas:

15.1. nodrošina, lai tajā neva-
rētu iekļūt un uzturēties nepiede-
rošas personas;

15.2. nodrošina būves atbil
stību vispārējām būvniecības un 
ugunsdrošības prasībām;

15.3. ja ēka/būve ir pilnīgi vai 
daļēji sabrukusi vai nonākusi tādā 
stāvoklī, ka tās lietošana ir kļuvusi 
bīstama, būvi nojauc Vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktajā kār-
tībā;

15.4. jānodrošina būvniecības 
pabeigšana normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā. 

IV. SAISTOŠO NOTEIKUMU 
IZPILDES KONTROLE UN AD-
MINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR 
SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒ-
ROŠANU

16. Par  saistošo  noteikumu  
izpildi  kontroli  veic  un  admi-
nistratīvo  pārkāpumu protokolus 
sastāda Pārgaujas novada pašval-
dības policijas priekšnieks.  

17.  Par Saistošo  noteikumu  
prasību  neievērošanu  personai  
izsaka  brīdinājumu  vai uzliek 
naudas sodu:

• fiziskām personām līdz 350 
EUR;

• juridiskām personām līdz 
1400 EUR.

18. Noteikumi  stājas  spēkā  
nākamajā  dienā  pēc  to  publicē-
šanas  Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pārgaujas Novada Vēs-
tis”.

 Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

PIELIKUMS Nr. 5 nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķe-
rēšana Gaujā un Braslā”

Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktā noteiktas pašvaldī-
bas tiesības izdot saistošos noteikumus par pārkāpumiem, kas nav noteikti likumos 
un Ministru kabineta noteikumos. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma 
kodeksa 5.pantu pašvaldībai ir tiesības paredzēt administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu likumā “Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos. 
Pārgaujas novada saistošajos noteikumos līdz šim  nav ietverts teritorijas kopšanas 
un uzturēšanas pasākumu uzskaitījums, kuri būtu saistoši jebkuram nekustamā 
īpašuma īpašniekam, valdītājam. Nav arī paredzēta kārtība, kādā veicama pilsētvidi 
degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšana, sakārto-
šana vai nojaukšana.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Pārgaujas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā nodrošina teritoriju sakop-
šanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, ēku un būvju uzturēšanu un remontu, paredzot 
administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu 
var vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā un Pārgaujas 
novada pašvaldības policijā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

2.5. būve (ēka arī nams, 
māja)  – būvniecības procesā ra-
dies ar zemi saistīts veidojums, 
tai skaitā nepabeigts būvniecības 
objekts,  kam ir vai nav  noteikts 
lietošanas veids;

2.7. ietve – ceļa daļa, kas pa-
redzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

2.8. pieguloša teritorija – pub-
liskā lietošanā esošas ietves (iz-
ņemot sabiedriskā transporta 
pieturvietas), grāvji, caurtekas, 
zālieni u.c. apstādījumi līdz brauk-
tuves malai, kas robežojas ar ne-
kustamo īpašumu;

2.9. veloceliņi – josla ietves 
daļā vai speciāli ierīkoti segumi, 
kas atdalīti no brauktuves;

2.10. zālājs – ar zāli apaugusi 
apbūvei paredzēta teritorija, iz-
ņemot 2.16. punktā minēto gadī-
jumu;

2.11. zāliens – īpaši ierīkots, ar 
zālaugiem apsēts zemes gabals;

2.12. žogs – būve, kas radīta ar 
mērķi pildīt nekustamā īpašuma 
norobežošanas funkcijas.

II. TERITORIJAS UZTURĒ-
ŠANA UN KOPŠANA

3. Nekustamā īpašuma  īpaš-
nieks vai valdītājs ir atbildīgs par 
teritorijas un piegulošās teritori-
jas uzturēšanu un kopšanu. 

4. Valsts un pašvaldības īpa-
šumā esoša zemesgabala, kas 
nodots lietošanā nomniekam, un 
tam piegulošās publiskā lietošanā 
esošās teritorijas uzturēšanu no-
drošina un par teritorijas savlai-
cīgu kopšanu un sanitāro tīrību ir 
atbildīgs zemesgabala nomnieks. 

5. Šo noteikumu 3. un 4. punktā 
minētās personas nodrošina: 

Turpinājums no 5. lpp.

Pielikums  Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 10 

NOLIKUMS PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU 
GAUJĀ UN BRASLĀ

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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19. februārī pl. 17.00 Stalbes kultūras namā
“Latvijas Pensiju sistēmas dalībnieku asociācija “ 

piedāvā bezmaksas semināru

 “Pensijas sistēma Latvijā”.
Seminārā noskaidrosim :
• kā darbojas Latvijas pensiju sistēma kopumā;
• kādi nodokļi ietekmē prognozējamo pensijas lielumu;
• kādi pensiju līmeņi Latvijā darbojas un kā tie ietekmē 

prognozējamo pensijas lielumu nākotnē;
• likums par pensijas 2. līmeņa jeb valsts finansētās pensi-

jas kapitāla mantošanu no 01.01. 2020.;
• mūža pensijas apdrošināšana sasniedzot pensijas ve-

cumu, tās nosacījumi;
• ikvienam interesentam bezmaksas būs iespējams uzzināt 

savu prognozējamo vecuma pensijas apmēru (1. līmenis) un uz-
zināt 2. pensijas līmeņa uzkrājumu.

Lai noskaidrotu sev interesējošos jautājumus būs nepiecie-
šama autorizācija portālā www.latvija.lv.

Autorizācija notiek ar internetbankas starpniecību.

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

Klaiņojoši dzīvnieki ir prob-
lēma, ar kuru saskaras iedzīvo-
tāji. Īpaši aktuāla šī problēma 
kļūst tieši svētku laikā, kad dzīv-
niekus izbiedē salūtu radītie 
trokšņi, kad saimnieks savam 
mīlulim nepievērš pietiekami 
lielu uzmanību utt. 2019. gada 
noslēgumā tēma par klaiņojo-
šiem dzīvniekiem tika aktuali-
zēta arī Pārgaujas novadā. Ziņas 
par klaiņojošu un agresīvu vilku 
suņu pāri tika izplatītas sociālo 
mediju vietnēs, par to tika in-
formēta pašvaldība, kā arī pla-
šāk par situāciju varēja uzzināt 
Vidzemes televīzijas veidotajā 
sižetā. 

Latvijā dažādu iemeslu dēļ 
ļoti daudz suņu un kaķu no-
nāk dzīvnieku patversmēs, kas 
skaidrojams, galvenokārt ar 
saimnieku bezatbildību, māj-
dzīvnieku labturības neievēro-
šanu un cilvēku nežēlību. Dzīv-
nieku patversmēs nonāk arī tie 
klaiņojošie mājdzīvnieki, kuru 
izķeršanu organizē pašvaldība 
saskaņā ar spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem un pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem. 
Visiem pašvaldības teritorijā 
noķertajiem mājdzīvniekiem ir 
jānonāk Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) reģistrētās dzīv-

nieku patversmēs, ar kurām 
konkrētā pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu. Pārgaujas novada paš-
valdībai ir līgums ar dzīvnieku 
patversmi “Mežvairogi” Ķekavas 
novadā, kas nodrošina klaiņo-
jošo dzīvnieku izķeršanu, kā arī 
sadarbībā ar Pārgaujas novada 
pašvaldības policiju veic reidus, 
lai pārliecinātos par dzīvnieku 
labturības prasību ievērošanu 
mājsaimniecībās. 

Lai nerastos līdzīgas situāci-
jas, vēršam uzmanību, ka tieši 
saimnieks ir atbildīgs par to, kur 
viņa mājdzīvnieks atrodas, kā 
arī ir atbildīgs par tā rīcību. Sa-
skaņā ar ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 491 mājdzīvnieka 
saimnieks ir atbildīgs par to, lai 
sunim, kaķim būtu implantēta 
un reģistrēta mikroshēma, kas 
dzīvnieka klaiņošanas gadījumā 
ļauj noskaidrot tā piederību. 
Mājdzīvnieku turētājiem būtu 
jāiepazīstas ar likumiem, minis-
tru kabineta noteikumiem, kā arī 
Pārgaujas novada saistošajiem 
noteikumiem. Noteikumi attie-
cas uz visiem mājdzīvnieku īpaš-
niekiem (turētājiem) Pārgaujas  
novada  administratīvajā  terito-
rijā,  un  par  to  neievērošanu pa-
redzēta administratīvā atbildība.

Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 106. un 107. 
pants nosaka, ka par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izman-
tošanas un pārvadāšanas pra-
sību pārkāpšanu izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 7 līdz 
350 euro, bet juridiskajām per-
sonām – no 15 līdz 700 euro, 
konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkā-
pumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas vai ja to dēļ no-
darīts fizisks vai materiāls zau-
dējums, – uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 15 līdz 
700 euro, bet juridiskajām per-
sonām  no 700 līdz 1400 euro, 

konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas 
prasību pārkāpšanu – uzliek 
naudas sodu fiziskajām perso-
nām no septiņdesmit līdz septiņ-
simt euro, bet juridiskajām per-
sonām – no 110 līdz 1400 euro, 
konfiscējot dzīvnieku vai bez tā 
konfiskācijas.

Par dzīvnieku slēpšanu no 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektora, dzīvnieku nereģis-
trēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, dzīvnieku ne-
identificēšanu (nemarķēšanu) 
vai izvairīšanos no to uzskaites 
pašvaldībā  uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 7 līdz 
210 euro, bet juridiskajām per-
sonām – no 15 līdz 350 euro. 

Par tādiem pašiem pārkā-
pumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas, – uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 
210 līdz 350 euro, bet juridiska-
jām personām  no 350 līdz 700 
euro.

Kā rīkoties, ja Pārgaujas 
novada teritorijā tiek manīti 
klaiņojoši dzīvnieki?

• Nekavējoties ziņot par to 
Pārgaujas novada pašvaldības 
policijai;

• Nemēģināt dzīvnieku no-
ķert, jo klaiņojošu dzīvnieku 
izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, 
ar kuriem pašvaldība ir noslē
gusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji ir 
īpaši apmācīti, un to apliecina 
Latvijas Veterinārārstu biedrī-
bas izsniegta dzīvnieku ķērāja 
apliecība. Dzīvnieku ķērāja pie-
nākums ir nodrošināt, ka astoņu 
stundu laikā pēc klaiņojošā dzīv-
nieka noķeršanas tas tiek nodots 
PVD reģistrētā dzīvnieku pat-
versmē;

Aicinām mājdzīvnieku 
saim niekus būt atbildīgiem 
attiecībā pret sevi, savu māj-
dzīvnieku, kā arī citiem no-
vada iedzīvotājiem!

“Mēs esam atbildīgi par 
tiem, kurus pieradinām…”

Solvita Lodiņa

Pārgaujas novada pašvaldības 
kultūras projektu konkursā at-
balstītais pasākums – multime-
diāla kustību izrāde “Ziema” un 
atvērtās deju meistarklases pie 
profesionāļiem – LNOB baleta 
solista Zigmāra Kirilko un Lat-
vijas Kultūras akadēmijas Laik-
metīgās dejas pasniedzējas Ilzes 
Zīriņas notiks svētdien, 9. febru-
ārī no 13.00–15.30 Stalbes tau-
tas namā. Tās domātas visiem 
Pārgaujas novada dejotājiem – 
gan lieliem, gan maziem. Īpašs 
aicinājums: lielajiem dejotājiem 
paņemt līdzi savus bērnus, bet 
mazajiem dejotājiem – savus ve-
cākus. Mēs gaidām ģimenes! Šī ir 
iespēja neparasti radošā veidā 
stiprināt ģimenes locekļu sav-
starpējo sapratni, vienam otra 
izjūtu. 

Lai sniegtu visiem nelielu 
iedvesmu, pasākumu atklās Al-
frē da Kalniņa Cēsu Mūzikas sko-
las pilotprojekta profesionālās 
ievirzes Deju nodaļas audzēkņi 

ar tēlainām deju miniatūrām, 
kuras skatītājus rosinās filozofēt 
par Dabu un cilvēku dažādos 
dzīves vecumposmos. Caur vi-
deo projekcijām visi kopā mēģi-
nāsim arī noķert Ziemas, skaistā 
sniega spēļu sajūtas, kuras šogad 
nekādi nevaram  sastapt ikdienā. 
Profesionāla žurnāliste Māra 
MajoreLinē pēc šīs deju izrādes 
rosinās skatītājus filozofēt uz iz-
teikt sajūtas vārdu tēlos, dzejā, 
prozā, atziņu aforismos vai paš-
sacerētās dainās. Mazākajiem 
bērniem būs iespēja arī uzzīmēt 
savas Ziemas sajūtas, pirms tās 
iedzīvināt dejisko kustību minia-
tūrās.

Bet tiem, kuriem ir liela dejot
degsme, aicināsim iemācīties 
jaunus staipīšanās, ķermeņa 
iesildīšanas vingrinājumus pie 
baletstangas, piedalīties mini 
kustību konkursiņos, mēģinot 
atcerēties meistarklases vadī-
tāja – Zigmāra Kirilko parādītās 
kustību kombinācijas.

Savukārt, Ilzes Zīriņas vadībā 
domu un sajūtu tēlus pārvēr-

Multimediāla kustību 
izrāde “Ziema” un deju 
meistarklases

Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore 

Caur zaru mežģīnēm
 birst zvaigznes pār mums.
Atsitas zaros un sašķīst, 
Un sašķeļas tūkstošos dimantu.

(O. Vācietis)

Jaunā gada pirmajā nedēļā 
tika svinēta Zvaigznes diena. 
Kristīgā baznīca to svinēja 6. jan-
vārī, bet mēs ciemos aicinājām 
personību, kas ar mums dalījās 
savā darba un dzīves pieredzē. 
Šoreiz mūsu viešņa bija Cēsu klī-
nikas fizioterapeite Laila Grīn-
berga, kura savā ikdienas darbā 
rūpējas par cilvēku veselību un 
ķermeņa kustību uzlabošanu, ja 
gadījusies trauma. Raisījās inte-
resantas diskusijas un saņēmām 
atbildes uz mums interesējošiem 
jautājumiem, kā arī pārliecinājā-
mies, ka mums katram pašam 
jārūpējas pa savu veselību, un 
jābūt aktīviem. Svarīgi būt kus-
tībā vingrot, nūjot, vai vienkārši 
atrasties labā sabiedrībā un 
domāt labas domas. Laila Grīn-
berga brīvajā laikā nodarbojas 
ar makšķerēšanas sportu. “Pie 
ūdeņiem eju brīnuma gaidās”, 
tā saka viena no Latvijas labāka-
jām makšķerniecēm, kura ar šo 
sportu nodarbojas vairāk kā div-
desmit gadus. “Atrodoties pie da-
bas, tiek atgūta ikdienā iztērētā 
enerģija, atkal moža un pozitīvi 
noskaņota varu doties palīdzēt 
atgūt veselību tiem, kam radušās 
traumas”, tā par sevi saka fizio-

ZVAIGZNES DIENA

terapeite Laila Grīnberga. Novē-
lējām viešņai spēku un izturību 
aprūpējot slimniekus.

Paldies novada pašvaldībai 
par transportu iedzīvotāju no-
kļūšanai uz pasākumu. Paldies 
tiem, kuri atvēlēja laiku un ku-
plināja pasākumu. Pārrunās 
uzzinājām daudz noderīga, ko 
turpmāk ievērosim plānojot 
savu ikdienu. Lai mums visiem 
arī turpmāk būtu vēlēšanās sa-
tikties un līdzdarboties pēc sa-
vām spējām, un interesēm. 

Būsiet mīļi gaidīti Stalbes tau-
tas namā 7. februarī Sveču die-
nas pasākumā. Koncertā skolas 
bērni un novada amatiermākslas 
kolektīvi priecēs ar raitu dejas 
soli, skanīgām dziesmām un dze-
jas lasījumiem. 

Uz tikšanos!

tīsim kustību tēlos. Šajā meis-
tarklasē būs svarīgi bērniem ar 
vecākiem mijiedarboties kopīgā 
radīšanas procesā. 

Noslēgumā pasākuma, pro-
jekta, RIKA biedrības vadītāja 
Solvita Lodiņa pastāstīs kā tēli 
pārtop simbolos un kā tie at-
spoguļojas mūsu pašu tautisko, 
etnogrāfisko deju zīmējumos jeb 
horeogrāfijās. Izdejosim kopā 
cilvēka dzīves ceļa simbolisku 
atainojumu etnogrāfiskajā Goda 
solī!

Bet galvenais pasākuma re-
zultāts tiks sasniegts, ja jūsu ģi-
menes nedejotājs labāk izpratīs 
ģimenes dejotāju; ja tautisko 
deju dejotāji sāks ielūkoties savu 
deju zīmējumos un to simbolos, 
ja moderno vai laikmetīgo deju 
dejotāji dejos izteiksmīgāk, la-
bāk izjūtot tēlus, ko atveido kus-
tībās. 

Paņemiet līdzi piemērotu ap-
ģērbu! Un tiekamies radīšanas 
procesā!

Fizioterapeite Laila Grīnberga 
Zvaigznes dienas pasākumā. 
Foto: Santa Kušķe

http://www.latvija.lv
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Straupes zirgu pastā 2. un 16. februārī

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.

DARBS AR MĀLU
VASKA SVEČU LIEŠANA
PAVĀRNĪCU GREBŠANA

ROKDARBI

 NORA ĶIBILDA - KINNA
DEJU KOPA "PAPARDĪTE" 

STALBES PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PULCIŅU DALĪBNIEKI

 PLKST. 10.00–13.00 RADOŠĀS DARBNĪCAS:

 
PLKST.13.00 KONCERTĀ PIEDALĪSIES:

Sveču diena
7. februārī Stalbes tautas namā 

Gita Vilciņa,
Bibliotekāre Raiskuma pagasta bibliotēkā

“Ceļošana sākumā tevi atstāj bez valodas, bet tad pa-
dara par lieliskāko ceļojumu stāstnieku” 

(Nezināms autors)

Raiskuma pagasta bibliotēka jaunajās telpās 
2019. gadu  noslēdza ar brīnišķīgu un iedvesmojošu pa-
sākumu. Ceļojumu stāsti ir aktuāla tēma, par kuru intere-
sējas dažāda vecuma cilvēki. Liels ceļotājs, kurš allaž iz-
vēlas neparastus galamērķus, kā arī atsaucīgs stāstnieks  
ir Raiskuma iedzīvotājs, kempinga „Apaļkalns” saimnieks 
Juris Leimanis. Šoreiz viņš pasākuma apmeklētājiem 
stāstīja par piedzīvoto ceļojumā uz Peru – varenās inku 
impērijas centru. 

Juris Leimanis stāsta: „Grupā bijām 14 cilvēki no da-
žādām Latvijas vietām. Satikšanās vieta bija Lima, pilsēta 
Peru rietumos. No Limas devāmies uz Kusko – inku im-
pērijas galvaspilsētu, vienu no svarīgākajām Peru karaļ-
valsts pilsētām, kas atrodas Andu kalnos, 3400 metru 
augstumā virs jūras līmeņa. No Kusko tālāk ceļš uz Maču 
Pikču. Var braukt ar vilcienu, bet grupa devās kājām, pie-
palīdzēja vietējie zirdziņi. Ar mugursomām plecos ceļā 
pavadījām 5 dienas. Maču Pikču ir leģendāras, kalnā iz-
vietotas lielas 15. gs. pilsētas drupas ar daudzām ēkām 
un terasēm. Šī vieta ir stingri aizsargāta savas unikali-

tātes dēļ. Neviena tūristu grupa nedrīkst ieiet teritorijā 
bez gida pavadības, grupas tiek uzraudzītas ar īpašu kon-
troli. Uzkāpām līdz vienam no tālākajiem punktiem – Inti 
Punti, Saules vārtiem, no kurienes kā no putna lidojuma 
paverās iespaidīgs skats uz ieleju. Saules svētki  tiek svi-
nēti jūnijā un decembrī – vasaras un ziemas saulgriežos. 
Svētki parasti ilgst 8 dienas, šajā laikā skaita lūgsnas un 
pateicas saules dievam, upurē dzīvniekus, ziedo kokas 
krūma lapas un veic ceremoniju – saules piesiešanu pie 
rituāla akmens staba. 

Iepazinām savdabīgu dabas brīnumu – Varavīksnes 
kalnu, kurš slejas 5200 metru augstumā Kusko reģionā 
un pārsteidz ar savu izskatu. Ne velti “National Geogra-
phic” šo kalnu atzīmēja kā vienu no piecām vietām, kas 
obligāti jāaplūko Peru. Interesanti, ka šo kalnu vietējie 
iedzīvotāji atklājuši tikai pirms pieciem gadiem – kad 
globālās sasilšanās rezultātā no kalna grēdām nokusis 
sniegs, atsedzot brīnumaino skatu. Vieta nekavējoties 
kļuvusi ļoti populāra – dienā, kā minēts, šo skatu apbrī-
not steidz aptuveni 1000 interesentu, tāpēc ļaudis sākuši 
uztraukties, vai tūrisms neizbojās neskarto dabu. 

Laikapstākļi Peru ir pretēji tiem, pie kādiem esam 
pieraduši mēs. Mūsu ziemas mēnešos tur valda liels kar-
stums – līdz pat +38 °C un vairāk grādiem, jūnijā, jūlijā 
temperatūra mēdz būt ap +16°C – +18°C. Augstkalnu re-
ģionos, protams, visa gada garumā ir vēss, un tempera-
tūra pazeminās par ~ 6°C uz katru augstuma kilometru. 
Reizēm var novērot arī tādu parādību kā sniegs. Klimats 
Peru dažādās vietās var būt pilnīgi atšķirīgs. Mums laika 
apstākļi bija labvēlīgi ceļojumam.”

Sakām lielu paldies Jurim Leimanim par dalīšanos ar 
ceļojumu pieredzi un brīnišķīgo stāstījumu. Par pasā-
kumu tika izrādīta necerēti liela interese, kas ļoti priecē 
un pierāda, ka šāda veida pasākumus rīkot ir vērtīgi. 

Dalās ar ceļojumu 
pieredzi un iespaidiem

14. februārī plkst. 19.30 Straupes tautas namā 
Dereka Benfīlda komēdija divās daļās 

“NE VISS IR TĀ, KĀ IZSKATĀS”
Angļu aktiera un dramaturga Dereka Benfīlda komē-

dijā virkne notikumu sagriežas pamatīgā karuselī, kas 
liek pasmaidīt skatītājiem, bet ne notikumu varoņiem. 
Kaimiņš, pēc kura meitenes “rindā stāv”, sagādā ne vie-
nas vien galvassāpes pārējiem mājas iedzīvotājiem. Kāda 
no draiskā kaimiņa daiļavām pamostas precēta TV šova 
vadītāja dzīvoklī. Situāciju pikantu rada tas, ka saimnieka 
sieva ir devusies uz Parīzi, bet ciemos ierodas televīzijas 
zvaigznes producents, kura priekšā ir jāizskatās īpaši ne-
vainojami. Vai viss beigsies gludi? Tas ir jāredz katram 
pašam! Izrāde ir par cilvēkiem, kas grib izlikties labāki, 
kā patiesībā ir. Lai nezaudētu pašcieņu savās un citu acīs, 
tiem nākas krietni pasvīst, lai iegriezto karuseli varētu 
apstādināt. Šīs izrādes nosaukums atklāj stāsta būtību – 
ne viss ir tā, kā izskatās.

Lomās: Jānis Kirmuška, Samira Adgezalova, Ance Ku-
kule, Aīda Ozoliņa, Romāns Bargais, Voldemārs Šoriņš vai 
Jānis Skanis. Režisors Voldemārs Šoriņš.

Ieejas maksa EUR 5.00, cenā iekļauta vīna glāze. 
Biļešu rezervācija pa tālr. 29171764. 

14. februārī
plkst. 19.30
Straupes tautas namā 

16. februārī plkst. 15.00 Rozulas tautas namā
pilnmetrāžas animācijas filma “Karalienes Korgijs” – 
sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kas paņēmis 
brīvsoli un uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos jautros 
piedzīvojumos.  Ieejas maksa EUR 2.00

Pasākuma apmeklētāji un Juris Leimanis Raiskuma 
pagasta bibliotēkā. Foto: Iluta Beķere.
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