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Nemainīgi jau vairākus gadus 
Pārgaujas novada pašvaldība or-
ganizē projektu konkursu, kura 
mērķis ir veicināt Pārgaujas 
novada iedzīvotāju dzīves vi-
des sakārtošanu un uzlabošanu, 
sekmējot sadarbību starp paš-
valdību, iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem, kā arī iedrošināt iedzī-
votājus īstenot pašu idejas. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludina 2020. gada konkursu, 
un interesentiem no 23. marta 
līdz 17. aprīlim ir iespējams ie-
sniegt savas idejas pieteikumu 
un iegūt finansējumu tās īsteno-
šanai. 

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 realizācijai ne-
pieciešamais finansējums pār-
sniedz 500 EUR. 

Konkursa kopējais finansē-
jums 2020. gadā ir 2000 EUR 
un tiek atbalstīti projekti vienā 
aktivitātē:

• vides un infrastruktūras 
sakārtošana un labiekārtošana.

Projektu īstenošanas laiks: 
2020. gada 1. maijs – 2020. gada 
1. novembris. 

Vairāk par konkursa kārtību 
iespējams uzzināt, iepazīstoties 
ar konkursa nolikumu, kas pub-
licēts pašvaldības mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Pārgaujas novada projektu kon-
kurss 2020”. Tur atrodama arī 
pārējā projekta dokumentācija: 

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludina Pašvaldības projektu 
konkursu 2020

pieteikuma veidlapa, dalībnieku 
saraksts,  līguma forma un pro-
jekta atskaite.

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!

Vidzeme I 2020

Lai pavasara saulgrieži un dabas mošanās 
  dod izturību, enerģiju un stipru veselību!
Lai saulainas, ģimeniskas un mierīgas Lieldienas! 

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Lieldieniņa gaiši nāca, 
Sauli nesa azotē — 
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja. 

(Latviešu t.dz.)

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBA
ārkārtējās situācijas laikā

•	 Pārgaujas	novada	pašvaldības	pagastu	pārvaldes	un	kases	
apmeklētājiem	ir slēgtas.

•	 Pārgaujas	novada	pašvaldības	sociālais	dienests	savu	
darbu	turpina.

•	 Sākot	ar	23.	martu,	pārgaujas	novada	teritorijā	esošās	
izglītības	iestādes	savu	darbu turpinās attālināti.

•	 Izveidota	viena	dežūrgrupa	pirmsskolas	vecuma	bērniem	
Stalbes	pamatskolas	struktūrvienībā	Auciemā.

•	 Tiek	pārtraukti	visi	kultūrizglītības	procesi,	sporta	
profesionālās	ievirzes	un	interešu	izglītības	programmu	
mācību	procesi.	

•	 Sporta	zāles	Pārgaujas	novadā	apmeklētājiem	slēgtas.
•	 Bibliotēkas	Pārgaujas	novadā	apmeklētājiem	slēgtas.
•	 Tiek	atcelti	vai pārcelti	visi	publiskie	pasākumi.
•	 Pasažieru	pārvadātāju	pakalpojuma	sniedzējs	AS	“CATA”		

nodrošinās	pasažieru	pārvadājumus	tādā	režīmā	un	
maršrutos,	kā	tas	noteikts	skolēnu	brīvdienās	un	vasaras	
brīvlaikā.

•	 No	19.	marta,	uz	ārkārtējas	situācijas	laiku,	autobusu	reisu	
skaits	reģionālajos	maršrutos	tiek	samazināts.

Pārgaujas	novada	pašvaldība	aicina	iedzīvotājus	rūpīgi	izvērtēt	
situāciju,	īstenot	piesardzības	un		higiēnas	pasākumus,	

lai	pasargātu	gan	savu,	gan	līdzcilvēku	veselību,	kā	arī	bez	īpašas	
vajadzības	neapmeklēt	publiskas	vietas	un	saglabāt	mieru!	

Pakalpojumu	saņemšanas	nepieciešamības	gadījumā	
lūgums	sazināties	ar	atbildīgajiem	speciālistiem

telefoniski	vai	elektroniski,	
maksimāli samazinot tiešo kontaktu!

Vairāk informācijas www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada
pašvaldības

PROJEKTU
KONKURSS
2020

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

no 23. marta līdz 17. aprīlim

Konkursa kopējais finansējums
2020. gadā 2000 EUR

http://www.pargaujasnovads.lv
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Pieteikuma_veidlapa_2019_pielikums_1.docx
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Neformalas_grupas_dalibnieku_saraksts_2019_pielikums2.docx
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Neformalas_grupas_dalibnieku_saraksts_2019_pielikums2.docx
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Liguma_forma_2019_pielikums3.docx
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Projekta_atskaite_2019_pielikums4.docx
http://pargaujasnovads.lv/userfiles/Projekta_atskaite_2019_pielikums4.docx
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem. 
Šajā mēnesī tika uzdots jautā-
jums, vai iedzīvotājiem būtu 
vēlme pašvaldības informatīvo 
izdevumu “Pārgaujas Novada 
Vēstis” elektronisko versiju ik 
mēnesi saņemt savā e-pastā?

Pārgaujas novada pašval-

Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums 

dības informatīvais izdevums 
“Pārgaujas Novada Vēstis” iznāk 

vienu reizi mēnesī un tiek pie-
gādāts uz fiziskām piederošām 
pastkastītēm Pārgaujas novada 
teritorijā, kā arī informatīvais 
izdevums ir pieejams Pārgaujas 
novada pagastu pārvaldēs un 
bibliotēkās. Elektroniskā versija 
pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv. 

Turpmāk iedzīvotājiem un 
jebkuram interesentam ir ie-
spēja Pārgaujas novada paš-
valdības informatīvā izdevuma 
“Pārgaujas Novada Vēstis” elek-
tronisko versiju saņemt savā 
e-pastā. Vairāk lasīt 4. lpp. 

Vai vēlaties Pārgaujas novada 
pašvaldības informatīvā 
izdevuma “Pārgaujas Novada 
Vēstis” elektronisko versiju 
saņemt savā e-pastā?

Jā, 45 balsis

55% 45%

Nē, 37 balsis

Personām ar invaliditāti ār-
kārtējās situācijas laikā būs ie-
spējams saņemt asistenta pa-
kalpojumu līdzšinējā apmērā.

Ir paredzēts, ka ārkārtējās 
situācijas laikā cilvēkiem, kuri 
sniedz asistenta pakalpojumu, 
būs tiesības iepriekš piešķirto 
un neizmantoto stundu apjomu 
dažādiem pasākumiem izmantot 
brīvajam laikam, kur šobrīd pa-
rastais noteiktais pakalpojuma 
stundu limits ir tikai 2 stundas 
nedēļā. Tiesa, asistenta pakalpo-
juma sniedzēji to drīkstēs sniegt, 
nepārsniedzot iepriekšējos tri-
jos kalendārajos mēnešos vidēji 
vienā mēnesī izmantoto stundu 
skaitu.

Šādu kārtību paredz otrdien, 
17. martā, valdības sēdē pieņem-
tie grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 18. decembra notei-
kumos “Kārtība, kādā piešķir un 
finansē asistenta pakalpojumu 
pašvaldībā, augstskolā un kole-
džā”.

Līdz ar to ārkārtējās situācijas 
laikā tiek nodrošināts, ka per-
sonām ar invaliditāti joprojām 
tiek sniegts asistenta atbalsts un 
asistentiem saglabāts iepriekš 
saņemtās atlīdzības apmērs. 
Bez tam, asistenti, kas daudzos 
gadījumos ir personu ar invalidi-

Grozījumi sociālās 
jomas normatīvajos 
aktos COVID-19 
laikā 

Ņemot vērā visā Latvijas 
valsts teritorijā izsludināto ār-
kārtējo situāciju līdz 2020. gada 
14. aprīlim ar mērķi ierobežot 
COVID-19 izplatību, atbilstoši 
ministru kabineta izdotajiem 
rīkojumiem, tiek noteikti iero-
bežojumi arī Pārgaujas novada 
pašvaldības un tās iestāžu dar-
bībā:

• Pārgaujas novada pašval-
dības pagastu pārvaldes savu 
darbu turpinās, bet apmeklētā-
jiem būs slēgtas vai ar ierobe-
žotu piekļuvi. Tas attiecas arī uz 
kasēm. Lūgums iedzīvotājiem, 
pirms došanās uz kādu no pa-
gastu pārvaldēm, rūpīgi izvērtēt 
apmeklējuma nepieciešamību, 
kā arī iepriekš sazināties ar paš-
valdības speciālistiem;

• Pārgaujas novada pašval-
dības sociālais dienests savu 
darbu turpinās, iepriekš rūpīgi 
izvērtējot pakalpojuma sniegša-
nas steidzamību, kā arī īstenojot 
piesardzības pasākumus kon-
taktā ar klientiem. Vairāk par 
izmaiņām sociālajā jomā lasīt 
Labklājības ministrijas ziņojumā 
2. un 3. lpp;

• sākot ar 23. martu, Pār-
gaujas novada teritorijā esošās 
izglītības iestādes savu darbu 
turpinās attālināti;

• izveidota viena dežūr-
grupa pirmsskolas vecuma bēr-
niem Stalbes pamatskolas struk-
tūrvienībā Auciemā, taču, lai 
bērns varētu pirmsskolas iestādi 
apmeklēt, vecākiem nepiecie-
šams iesniegt rakstisku aplieci-
nājumu, ka bērns un ģimene nav 
apmeklējuši ārzemes, kā arī nav 
bijis kontaktā ar Covid – 19 slin-
kiekiem vai kontaktpersonām 
un vecākiem nav iespēju citādi 
nodrošināt bērna pieskatīšanu;

•  tiek pārtraukti visi kultū-
rizglītības procesi, sporta pro-
fesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmu mācību 
procesi (amatiermākslas kolek-
tīvu mēģinājumi, sacensības, 
treniņi un nodarbības);

• sporta zāles Pārgaujas no-
vadā apmeklētājiem ir slēgtas;

• bibliotēkas Pārgaujas no-
vadā turpinās darbu, bet apmek-
lētājiem būs slēgtas;

• tiek atcelti vai pārcelti visi 
publiskie pasākumi (kinofilmu 
demonstrēšana, amatierteātra 
izrāde, 25. marta komunistiskā 
genocīda upuru piemiņa brīdis, 
Lieldienu pasākums, kā arī ie-
priekš plānotie semināri);

• pasažieru pārvadātāju pa-
kalpojuma sniedzējs AS “CATA” 
nodrošinās pasažieru pārvadā-
jumus tādā režīmā un maršru-
tos, kā tas noteikts skolēnu brīv-
dienās un vasaras brīvlaikā;

• no 19. marta uz ārkārtējas 
situācijas laiku autobusu reisu 
skaits reģionālajos maršrutos 
tiks samazināts (atsevišķos 
maršrutos pat uz pusi). Aicinām 
iedzīvotājus, kuri izmanto re-
ģionālo sabiedrisko transportu, 

Informācija Pārgaujas 
novada iedzīvotājiem par 
ārkārtējo situāciju

pirms brauciena pārbaudīt ak-
tuālo kustības sarakstu. Tie pie-
ejami Autotransporta direkcijas 
mājaslapā sadaļā Kustības sa-
raksti, portālā 1188 vai sazino-
ties ar pārvadātāju! 

Pārgaujas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus rūpīgi izvēr-
tēt situāciju, īstenot piesardzī-
bas un higiēnas pasākumus, lai 
pasargātu gan savu, gan līdzcil-
vēku veselību, kā arī bez īpašas 
vajadzības neapmeklēt publis-
kas vietas un saglabāt mieru!

Pakalpojumu saņemšanas ne-
pieciešamības gadījumā lūgums 
sazināties ar atbildīgajiem spe-
ciālistiem telefoniski vai elektro-
niski, maksimāli samazinot tiešo 
kontaktu, 

Aktuālo informāciju par si-
tuāciju valstī, kā arī par veica-
majiem piesardzības un higiēnas 
pasākumiem meklēt Veselības 
ministrijas un Slimību profilak-
ses un kontroles centra mājas-
lapās. 

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 18 
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores M.DRU-
BIŅAS  sniegto pārskatu par 
20.02.2020. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• atzīt ēkas Straupes pagastā  

par vidi degradējošu un cilvēku 
drošību apdraudošu būvi. Uz-
deva Pārgaujas novada pašval-
dības Finanšu nodaļai,  atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam, 
piemērot ēkām paaugstināto ne-
kustamā īpašuma nodokli 3% 
apmērā no lielākās minētās ka-
dastrālās vērtības: būvei piekri-
tīgās zemes kadastrālās vērtības 
vai būves kadastrālās vērtības. 
Savukārt  būvju īpašniekiem uz-
deva līdz 2020. gada 1. oktobrim 
veikt ēku sakārtošanu vai no-
jaukšanu atbilstoši reglamentē-
jošo normatīvo aktu prasībām; 

• izstrādāt un iesniegt pro-
jektu “Laivas piekabes iegāde 
zivju resursu aizsardzībai Pār-
gaujas novada ūdenstilpēs” at-
balsta saņemšanai zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem, paredzot 
projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu 20% ap-
mērā no Pašvaldības budžeta 
līdzekļiem; 

• noslēgt zemes nomas lī-
gumu  nekustamam īpašumam 
Raiskuma pagastā un noteica 
nomas maksu;

• atļaut sadalīt  Pārgaujas 
novada Stalbes pagasta nekus-
tamo īpašumu, izveidot jaunu 
nekustamo īpašumu, piešķirot  
tam nosaukumu, un noteica ze-
mes lietošanas mērķi;

• noteikt Pārgaujas novada 
pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības (saskaņā ar sarakstu), 
piešķirot  tām nosaukumus un 
tās ierakstīt zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda; 

• noteikt, ka nekustamais  
īpašums Straupes pagastā ir 
starpgabals, nodot to atsavinā-
šanai  un izstrādāt  zemes ierīcī-
bas projektu;

• atļaut atdalīt no Pārgaujas 
novada Stalbes pagasta nekus-
tamā īpašuma atsevišķu zemes 
vienību to izveidojot kā jaunu 
nekustamo īpašumu, piešķirt 
nosaukumu  jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam un 
noteikt zemes lietošanas mērķi;

• izdarīt grozījumus  2019. ga-
da 24. oktobra saistošajos  notei-
kumos Nr. 6 “Pārgaujas novada 
teritorijas kopšana un būvju uz-
turēšana”;

• noslēgt zemes nomas līgu-
mus par nekustamajiem īpašu-
miem Raiskuma pagastā, kā arī 
veikt grozījumus zemes nomas 
līgumos par nekustamajiem īpa-
šumiem Raiskuma pagastā;

• apstiprināt nekustamā īpa-
šuma dzīvokļa nr. 13, “Pavasari”, 
Kūdums, Raiskuma pagastā izso-
les rezultātus;

• nodot atsavināšanai paš-
valdībai piederošo automašīnu 
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 
nosakot izsoles sākumcenu;

• iestāties biedrībā “RUC-
KAS VIĻŅI”, pilnvarot vides aiz-
sardzības inspektoru Agri Ķesu 
pārstāvēt pašvaldības intereses 
biedrībā un pilnvarot biedrību 
organizēt licencēto makšķerē-
šanu Ruckas ezerā;

• divām personām  anulēt 
deklarētās dzīvesvietas ziņas.

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

Nākamā domes sēde notiks 
23. aprīlī, plkst. 15.oo Stalbē, ko-
miteju sēdes – 16. aprīlī.

PĀRGAUJAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 19. MARTA 
DOMES SĒDES APSKATS

tāti ģimenes locekļi, šādi netiek 
atstāti bez ienākumiem un nav 
spiesti vērsties pašvaldībā pēc 
sociālās palīdzības. 

Līdz ar to personas ar inva-
liditāti ar asistenta atbalstu arī 
ārkārtējās situācijas laikā va-
rēs doties ikdienas pastaigās 
svaigā gaisā, tā aizvietojot citas 
līdzšinējās aktivitātes, kuras ār-
kārtējās situācijas dēļ vairs nav 
iespējams apmeklēt. Savukārt 
asistentiem, t.sk. personu ar 
invaliditāti tuviniekiem, atalgo-
jums tiks saglabāts līdzšinējā 
apmērā.

Tāpat projekts paredz, ka 
personām, kuras  iepriekšējos 
3 mēnešos nav izmantojušas 
pakalpojumu,  sociālais dienests 
varēs piešķirt personai brīvā 
laika pavadīšanai ārpus mājas 
līdz 10 stundām nedēļā.

Bezdarbnieki varēs plašāk 
strādāt algotus pagaidu sa-
biedriskos darbus.

Uz laiku līdz 2020. gada 31. 
decembrim bezdarbniekus neat-
karīgi no reģistrētā vai faktiskā 
bezdarba ilguma varēs iesaistīt 
algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos. Tos īsteno Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra sadarbībā ar 
pašvaldībām.

Turpinājums 3. lpp.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Turpinājums no 2. lpp.

To paredz otrdien, 17. martā, 
valdības sēdē pieņemtie “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2011. 
gada 25. janvāra noteikumos 
„Noteikumi par aktīvo nodarbi-
nātības pasākumu un preventīvo 
bezdarba samazināšanas pasā-
kumu organizēšanas un finansē-
šanas kārtību un pasākumu īste-
notāju izvēles principiem”.

Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi ir aktīvais nodarbinātības 
pasākums, kura mērķis ir vei-
cināt reģistrēto bezdarbnieku 
ekonomisko aktivitāti un ienā-
kumus bezdarba periodā pa-
matvajadzību nodrošināšanai, 
sekmēt bezdarbnieku konkurēt-
spējas uzturēšanu darba tirgū.

Ikmēneša atlīdzības apmērs 
ir 200 eiro un par iesaistītajiem 
bezdarbniekiem tiek veiktas 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas pensiju ap-
drošināšanai.

Valsts plāno apmaksāt sli-
mības lapas no otrās dienas 

ar Covid-19 saistītajos gadīju-
mos.

Darbnespējas lapu ārkārtas 
situācijā, kas noteikta sakarā 
ar COVID-19 izplatību, no otrās 
darbnespējas dienas apmak-
sās valsts. Šādā gadījumā tiks 
izsniegta darbnespējas lapa B. 
Minētā kārtība būs spēkā līdz 
2020. gada 30. jūnijam.

To nosaka otrdien, 17. martā, 
valdības sēdē pieņemtais likum-
projekts “Grozījums likumā “Par 
maternitātes un slimības apdro-
šināšanu””, kas vēl jāapstiprina 
Saeimā. 

Grozījuma mērķis ir sniegt at-
balstu darba devējiem, nosakot 
īpašu slimības pabalsta izmak-
sas kārtību COVID-19 epidēmi-
jas gadījumā.

Paredzēts uz pusgadu pa-
garināt iepriekš pieņemtos 
lēmumus par invaliditāti.

Ja ārkārtējās situācijas laikā 
nebūs saņemts personas iesnie-
gums un nepieciešamie doku-
menti atkārtotai invaliditātes 
ekspertīzes veikšanai, Veselības 

un darbspēju ekspertīzes ār-
stu valsts komisijas (VDEĀVK) 
iepriekš izdotais lēmums par 
invaliditāti tiks pagarināts au-
tomātiski uz sešiem mēnešiem. 
Tas nozīmē, ka  iepriekš izdotā 
lēmuma par invaliditāti un uz 
invaliditātes laiku izsniegto at-
zinumu termiņš tiks pagarināts 
bez personas iesnieguma. 

Minētā kārtība attiecas arī uz 
gadījumiem, ja persona iesnie-
gumu un dokumentus invalidi-
tātes ekspertīzei nebūs varējusi 
noformēt un  iesniegt trīs mē-
nešus pēc ārkārtējās situācijas 
beigām.

To nosaka otrdien, 17. martā, 
valdības sēdē atbalstītais grozī-
jums Invaliditātes likumā. Tas vēl 
ir jāizskata un jāpieņem Saeimā.

Grozījums paredzēts, lai per-
sonas ar invaliditāti COVID-19 
izplatību ierobežojošo pasā-
kumu dēļ nezaudētu tiesības 
uz sociālo nodrošinājumu, t.i., 
saņemtu invaliditātes pensiju, 
valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balstu invaliditātes gadījumā, kā 

arī citus invaliditātes seku mazi-
nāšanai nepieciešamos sociālos 
pakalpojumus, pabalstus un at-
vieglojumus. 

Trūcīgajiem un maznodro-
šinātajiem arī COVID-19 laikā 
paredzēti atvieglojumi

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad 
ir spēkā COVID -19 izraisītā ār-
kārtas situācija, beidzas trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa derīguma 
termiņš, tas tiks pagarināts 
automātiski. Viņiem plānots 
izmaksāt uz iepriekšējā iesnie-
guma pamata piešķirtos sociālās 
palīdzības pabalstus (pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un dzī-
vokļa pabalstu) un nodrošināt 
valstī noteiktos atvieglojumus 
(nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaide, elektroenerģijas maksas 
atvieglojums, u.c.). Pieejams būs 
arī Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām atbalsts. 

Savukārt, ja nepieciešams 
piešķirt statusu no jauna, pro-
jekts paredz iespēju cilvēkiem 

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju ar mērķi ie-
robežot vīrusa “Covid-19” izpla-
tību, SIA “ZAAO” (ZAAO) turpina 
atkritumu apsaimniekošanas 
pa  kalpojumu sniegšanu ievēro-
jot piesardzības pasākumus, lai 
izslēgtu potenciālos riskus.

Saziņa ar ZAAO biroja 
darbiniekiem darba dienās 
darba laikā ir iespējama tikai 
attā lināti – rak stot uz e-pastu: 
zaao@zaao.lv vai zvanot pa 
tālr. 64281250.

EKO laukumos ir pieejami 
tikai tie pakalpojumi, kas nav 
tiešā kontaktā ar darbinieku. 
Laukumos var nodot pudeļu un 
burku stiklu, papīru, kartonu, 
polimērus, PET pudeles, metālu, 
ieturot 3 metru distanci no EKO 
laukuma pārziņa. Klienti, kuriem 
ir līgums ar ZAAO, var saņemt 
big-bag 1.1 m3 maisus, ja līguma 
nav, maisa saņemšana jāsaskaņo 
pa tālr. 29225862. Līgumu slēg-
šana un maksas pakalpojumi 

(lielgabarīta, zaļo atkritumu, 
būvniecības atkritumu nodo-
šana) nav pieejami. 

Reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā “Daibe” 
privātpersonām nav pieejami 
teritorijā esošā EKO laukuma pa-
kalpojumi. Juridiskām personām 
apmeklējums iepriekš jāsaskaņo 
zvanot pa tālruni 28394140 
(darba dienās darba laikā no 
plkst. 8.00 līdz 17.00). 

Šķiroto atkritumu konteine-
ros DRĪKST mest tikai atbilstošu 
saturu – pārstrādei derīgos ma-
teriālus. Tāpat kā līdz šim, šķi-
roto atkritumu konteineros NE-
DRĪKST mest vienreiz lietojamās 
salvetes, papīra dvieļus, pampe-
rus, kas ir sadzīves atkritumi.

Šobrīd pārtraukta pakalpo-
jumu sniegšana, kas saistīta ar 
tiešu kontaktu ar klientu viņa 
mājvietā vai birojos, tai skaitā 
braukšana uz birojiem pēc videi 
draudzīga biroja kastu satura, 
makulatūras kastu tukšošana 

daudzdzīvokļu māju kāpņu tel-
pās un nolietotas elektrotehni-
kas savākšana.

Klientiem ir iespēja pieteikt 
papildus konteineru tukšošanu, 
ja rodas šāda nepieciešamība, 
sazinoties rakstot uz e-pastu: 
zaao@zaao.lv vai zvanot pa 
tālr. 64281250.

Balstoties uz ārvalstu ek-
spertu rekomendācijām, aicinām 
iedzīvotājus ar atbildību atbrīvo-
ties no atkritumiem:

Atkritumus no mājsaimnie-
cībām, kurās ir slimnieki ar vī-
rusu “Civid-19” vai kuru ģime-
nes locekļi atrodas karantīnā, 
jāizmet iesaiņotus dubultā 
maisā. 

Klientiem, kuri atrodas 
karantīnā, iesakām lūgt pa-
līdzība atkritumu iznešanā, 
īpaši no daudzdzīvokļu namu 
dzīvokļiem. Paši iet uz kontei-
neru nedrīkst.

Informējam, ka individuālie 
aizsardzības līdzekļi, kurus ie-
dzīvotāji šobrīd aktīvi izmanto, 
tai skaitā, maskas un vienreiz 
lietojamie cimdi, saskaņā ar nor-
matīvo regulējumu, netiek klasi-
ficēti kā bīstamie atkritumi un ir 
metami sadzīves atkritumu kon-
teineros.

Vienmēr rūpīgi mazgājiet ro-
kas pēc atkritumu izmešanas!

Vēlam visiem labu veselību 
un atbildīgu rīcību!  

Informāciju sagatavoja
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sa-

biedrisko attiecību speciāliste

“ZAAO” turpina atkritumu 
apsaimniekošanu, aicinājums 
izmest atkritumus atbildīgi

Grozījumi sociālās jomas normatīvajos aktos 
COVID-19 laikā 

vērsties pašvaldības sociālajā 
dienestā attālināti – e-pastā 
vai ievietojot iesniegumu tam 
speciāli paredzētā kastītē. So-
ciālā darba speciālists izvērtēs 
ģimenes vai cilvēka materiālo 
situāciju, izmantojot valsts un 
pašvaldību informācijas sistē-
mās pieejamo informāciju,  ne-
pieprasot papildus dokumentus, 
un pieņems lēmumu par attie-
cīgā statusa noteikšanu vai attei-
kumu.

Šādas izmaiņas saistībā ar 
ārkārtas situāciju paredz 17. 
martā valdības sēdē pieņemtais 
likumprojekts “Grozījums “Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likumā”.
Informāciju sagatavoja
Egils Zariņš, Labklājības 
ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciālists, 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv
Aktuālā informācija Labklājības 
ministrijas mājaslapā 

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

Pārgaujas novada pašvaldība 
4. reizi izsludina Grantu kon-
kursu komercdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai Pārgaujas no-
vadā. Konkursa mērķis ir motivēt 
biznesa veidošanu vai attīstību, 
atbalstot gan jaunu komersantu 
vai saimnieciskās darbības vei-
cēju rašanos, gan esošo attīstību 
Pārgaujas novadā. 

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

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLU-
DINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU, 
PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS 
TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS! 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 
17. aprīlim plkst. 16.00 Pašval-
dības Klientu apkalpošanas cen-
trā (“Iktes”, Stalbe, Stalbes pa-
gasts), kā arī elektroniski, sūtot 
pieteikumus uz e-pastu grants@
pargaujasnovads.lv .

Ņemot vērā iepriekšējos ga-
dos izrādīto interesi par kon-
kursu un arvien augošo pie-
teikumu skaitu, tika nolemts 
palielināt konkursa finansējumu. 

Šogad kopējais Grantu konkur-
sam piešķiramais finan sējums ir 
8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro). 
Vienam grantu konkursa uzva-
rētājam atbalsta summa nepār-
sniedz 4000 EUR (četri tūkstoši 
eiro).

Pirmo reizi šādu konkursu 
Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludināja 2017. gada nogalē, 
2018. un 2019. gadā konkurss 
tika organizēts pavasarī. Trīs 
gadu laikā saņemti 14 konkursa 
pieteikumi, no kuriem atbalstīti 
deviņi. Tas nozīmē, ka, pateico-
ties konkursam, šo gadu laikā 
ir atbalstītas deviņas uzņēmēju 
idejas, kas bagātinājušas Pārgau-
jas novadu ar jauniem uzņēmu-
miem, kā arī jau esošo attīstības 
veicināšanu. 

Konkursa uzdevums ir veici-
nāt novada ekonomisko attīstību 
un komercdarbības veidošanu, 
tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek 
aicināti izmantot šo iespēju – 
pretendēt uz pašvaldības atbal-
stu savu biznesa ideju realizēša-
nai un attīstīšanai.

Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Pārgaujas novada mā-
jaslapā www.pargaujasnovads.lv.

Vairāk informācijas:
Eva Meijere, Attīstības plāno-

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

Pagarina 
Grantu konkursa 
pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņu

mailto:zaao@zaao.lv
mailto:zaao@zaao.lv
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:grants@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

6.martā Pārgaujas novada va-
dība un novada teritorijā esošo 
izglītības iestāžu pārstāvji vie-
sojās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā (IZM), kur norisinājās 
sarunas par izglītības iestāžu 
darbu, rezultātiem un nākotni 
Pārgaujas novadā. 

Sarunās piedalījās Izglītības 
un zinātnes ministre Ilga Šuplin-
ska, Valsts izglītības satura cen-
tra vadītājs Guntars Catlaks un 
citi IZM speciālisti. Pārgaujas no-
vadu pārstāvēja domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents, Stalbes 
pamatskolas direktore Jolanta 
Dzene, Straupes pamatskolas 
direktore Ligita Krūmiņa un 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas pārstāve Daiga 
Hofmane. 

Pārgaujas novada izglītības 
iestāžu vadība un pārstāvji po-
zitīvi vērtē notikušās sarunas, 

atzīstot, ka tiekoties klātienē ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārstāvjiem, veidojusies atklāta 
saruna par būtiskāko izglītībā, 
Pārgaujas novada izglītības ies-
tāžu funkcionēšanu, nodroši-
nājumu ar darbiniekiem, resur-
siem un aktualitātēm. Sarunu 
rezultātā tika atzīts, ka vispārē-
jās izglītības iestādes novadā ir 
optimālā skaitā, spēcīgas katra 
savā jomā, ar stabilu pirmsskolu 
un savu darbu veic labi. Iepriekš 
izskanējušie pieņēmumi par to, 
ka novadā esošās izglītības iestā-
des varētu apvienot, nav apstip-
rinājušies – visas izglītības iestā-
des Pārgaujas novadā turpinās 
savu darbību. Sarunu gaitā IZM 
pārstāvjiem tika uzdoti pašval-
dībai un skolām interesējoši jau-
tājumi par novadu un izglītības 
reformu gaitu, sekām un aktuali-
tātēm speciālās izglītības jomā. 
IZM speciālisti tuvākajā laikā so-
līja rast atbildes uz jautājumiem.

Jāatzīst, ka izglītības iestāžu 
darbībā no 01.09.2020. plāno-
tās izmaiņas, kas paredz divu 

Sarunas Izglītības un 
zinātnes ministrijā: 
Pārgaujas novada izglītības 
iestādes darbu turpinās

speciālo pamatizglītības prog-
rammu (izglītojamiem ar fizis-
kās attīstības traucējumiem 
un izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem) integrēšanu tikai 
vispārējās pamatizglītības ies-
tādēs vistiešāk skars A. Bieziņa 
Raiskuma pamatskolu. Liegums 
turpmāk realizēt divas mācību 
programmas atspoguļosies sko-
lēnu skaita un skolas līdzekļu 
samazinājumā. Izglītības iestāde 
dotajā brīdī ir viena no retajām 
Latvijas skolām, kas ir speciālās 
izglītības iestāde, kura nodro-
šina pamatizglītību, rehabilitā-
ciju un aprūpi bērniem ar fizis-
kās attīstības traucējumiem, ar 
mācīšanās, garīgās veselības, 
garīgās attīstības un arī ar sma-
giem veselības traucējumiem. 
Izmaiņas uztrauc gan Raiskuma 
skolu, kurai liedz apmācīt bēr-
nus ar īpašām vajadzībām ar 
saglabātu intelektu, gan arī vis-
pārējās izglītības iestādes, kam 
jāmeklē risinājumi skolēnu ar 
īpašām vajadzībām uzņemšanai. 

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

10. martā Lielstraupes pilī 
notika Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) valdes izbraukuma 
sēde, Pārgaujas novadā pulcējot 
gan Latvijas pašvaldību vadī-
tājus un LPS speciālistus, gan 
Vidzemes plānošanas reģiona 
(VPR) pārstāvjus.

Iesākumā viesi gides Edītes 
Rudzītes pavadībā apskatīja Liel-
straupes pils telpas, uzzinot par 
ēkas nozīmi vietējās kopienas, 
kā arī valsts vēsturē. LPS valdes 

sēdes sākumā Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents klātesošajiem pastāstīja 
par Pārgaujas novada aktuali-
tātēm un attīstību, pievēršot 
uzmanību tādām nozarēm, kā 
izglītība un kultūrvēsturiskais 
man   tojums, tā saglabāšana un 
apsaimniekošana. Turpinājumā 
LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Kristīne Kinča in-
formēja par LPS sarunām ar 
ministrijām un par Atzinuma 
par Pašvaldību likuma izstrādes 
informatīvo ziņojumu, savukārt 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
informēja par LPS 31. kongresa 
tāmi. Valdes sēdes beigās VPR 

administrācijas vadītāja Guna 
Kalniņa-Priede, VPR projekta 
vadītāja Līga Puriņa-Purīte un 
VPR sabiedrisko attiecību vadī-
tāja Anita Āboliņa pastāstīja par 
VPR projektu “Mobilitātes un pa-
kalpojumu pieejamības palieli-
nāšana demogrāfisko pār  maiņu
skartajos reģionos MAMBA” jeb 
transportu pēc pieprasījuma. Šis 
temats raisīja diskusijas, tomēr 
dati par projekta norisi divās 
Vid zemes pašvaldībās atspo-
guļoja tā nepieciešamību īpaši 
pierobežas reģionos, kā arī pa-
rādīja, ka šis ir viens no risinā-
jumiem iedzīvotāju mobilitātes 
veicināšanai. 

Noslēgumā LPS valde un pār-
stāvji devās uz Dabas un tehno-
loģiju parku “Urda”, kur tikās ar 
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdē-
tāju Gintu Kukaini un iepazinās 
ar vides izglītības mācību saturu 
un reģionālu atkritumu apsaim-
niekošanas centru “Daibe”. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
ar prieku uzņēma LPS delegā-
ciju. Šādas vizītes veicina piere-
dzes un labās prakses apmaiņu 
un rosina diskusijas par pašval-
dībām, to iedzīvotājiem aktuā-
liem jautājumiem. 

Latvijas Pašvaldību 
savienības valdes sēde 
Pārgaujas novadā

Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Pagājuši trīs mēneši, kopš pil-
nībā pabeigti Ungurmuižas ap-
kures sistēmas un leduspagraba 
izbūves darbi un nu iespējams 
izdarīt pirmos secinājumus par 
to, kādas izmaiņas un uzlabo-
jumi vērojami muižas darbā. 

Jau ziņots, ka projekta ietva-
ros Ungurmuižā atjaunota senā 
leduspagraba ēka, ievietojot tajā 
granulu apkures katlu un gra-
nulu noliktavu, bet otrais stāvs 
izbūvēts saimnieciskajām vaja-
dzībām. Kungu mājā un vecās 
skolas ēkā izbūvēta apkures si-
tēma, kas ļauj Ungurmuižas pa-
kalpojumus pilnvērtīgāk sniegt 
arī rudens un ziemas sezonā. 
Ungurmuižas vadītāja priecājas, 
ka šo iespēju izdevies izman-
tot un jau 2019.gada nogalē un 
2020.gada pirmajos mēnešos 
notikuši vairāki pasākumi, tajā 
skaitā izstādes, kas pulcē vairāk 
apmeklētējus nekā ierasts zie-
mas sezonā. Tāpat ir atvieglota 
viesu uzņemšana numuriņos, jo 
tie ir pieejami uzreiz, kad viesi 
piesakās, nav ilgstoši jāsilda tel-
pas ar elektriskajiem sildītājiem. 
Janvārī un februārī labi apmek-
lēti arī muzikālie branči jeb vēlās 
brokastis svētdienās un, ņemot 
vērā to, ka telpas tagad ir apkuri-

nāmas, šos pasākumus var orga-
nizēt biežāk. Šobrīd var secināt, 
ka ievērojami samazinājies elek-
trības patēriņš, taču patieso pro-
jekta rezultāta pienesumu varēs 
vērtēt, kad būs aizvadīta pilna 
apkures sezona. 

Ungurmuižas apkures sistē-
mas un leduspagraba izbūves 
projekts bijis iekļauts nomi-
nantu sarakstā konkursam “Lat-
vijas Būvniecības Gada balva 
2019” kategorijā “Restaurācija”, 
sniedzot papildus publicitāti un 
atpazīstamību muižas komplek-
sam.   

Saskaņā ar veiktajiem iepir-
kumiem, būvdarbus objektā 
veica SIA “WOLF SYSTEM”, bū-
vuzraudzību nodrošināja SIA 
“NORD INDUSTRY” un autoruz-
raudzību SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa”.  

Sadarbības projekts “Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos” tiek īstenots Eiropas 
Savienības fondu 2014.–2020. 
gada plānošanas perioda dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā 
virziena “Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivi-
tāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un da-
bas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” ietva-
ros.

Apkures sistēmas 
izbūve uzlabo 
Ungurmuižas darbu

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

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

Šobrīd Pārgaujas novada paš-
valdības informatīvais izdevums 
“Pārgaujas Novada Vēstis” iznāk 
vienu reizi mēnesī un tiek piegā-
dāts uz fiziskām personām pie-
derošām pastkastītēm Pārgaujas 
novada teritorijā, kā arī informa-
tīvais izdevums ir pieejams Pār-
gaujas novada pagastu pārvaldēs 
un bibliotēkās. Elektroniskā ver-
sija pagaidām pieejama pašval-
dības mājaslapā www.pargau-
jasnovads.lv, tomēr tiek plānots 
piedāvāt interesentiem iespēju 
elektronisko versiju ik mēnesi 
saņemt savā e-pastā. 

Izdevuma elektroniskās ver-

Pārgaujas novada 
pašvaldības informatīvā 
izdevuma elektronisko 
versiju varēs saņemt 
e-pastā

sijas saņemšana e-pastā no-
drošina efektīvāku informāci-
jas nodošanu, jo elektroniskā 
versija tiek izplatīta ātrāk nekā 
drukātais informatīvā izdevuma 
formāts, kā arī elektroniskās 
versijas saņēmējs tā izdošanas 
brīdī var atrasties jebkur – citā 
valstī, citā kontinentā, citā paš-
valdībā, kā arī lasītājam pat nav 
jābūt Pārgaujas pašvaldības ie-
dzīvotājam. 

Lai saņemtu izdevuma “Pār-
gaujas Novada Vēstis” elek-
tronisko versiju savā e-pastā, 
interesentam ir jāatsūta pie-
teikums uz e-pastu avize@
pargaujasnovads.lv. Sākot ar 
aprīļa mēnesi, ikviens intere-
sents, kurš pieteiksies, saņems 
izdevuma “Pārgaujas Novada 
Vēstis” savā e-pastā. 

Latvijas Pašvaldību savienības valdes izbraukuma sēde Pārgaujas 
novadā.  Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:avize@pargaujasnovads.lv
mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

 Pagājušā gada rudenī pašval-
dība saņēmusi Lauku atbalsta 
dienesta lēmumu par iesniegtā 
projekta “Raiskuma muižas 
parka labiekārtošana sabied-
risko aktivitāšu nodrošināšanai” 
apstirpināšanu. Šobrīd projekts 
ir realizēts, iegādājoties 200 sa-
lokāmos metāla klēslus brīvda-
bas pasākumu nodrošināšanai. 
Raiskuma parka estrādē vasa-
ras sezonā notiek dažādi pasā-
kumi – gan koncerti, gan  teātra 
izrādes – , tāpēc svarīgi, ka pēc 
projekta realizēšanas skatītā-
jiem būs iespēja pasākumus bau-
dīt krēslos, kas komfortablāki 

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
LEADER programmas atbalstu 
iegādāti krēsli brīvdabas 
pasākumiem

par līdz šim izmantotajiem koka 
soliem. Salokāmo krēslu priekš-
rocība ir tāda, ka tos var ērti 
pārvietot uz pašvaldībai vēlamu 
pasākuma norises vietu, kā arī 
tos var izmanot gan pasākumos 
pie galdiņiem, gan sastiprināt 
rindās, veidojot skatītāju rindas 
teātra izrādēs un koncertos.

Kopējā projekta izmaksu 
summa 6050 EUR (ar PVN), no 
kuras 90% jeb 5445 EUR ir pub-
liskais finansējums. 

Projekts Nr. 19-09-AL18- 
A019.2202-000012 īstenots 
pamatojoties uz Latvijas Re-
publikas 13.10.2015. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 590 
“Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” un biedrī-
bas “Cēsu rajona lauku partne-
rība” izsludināto LEADER pro-
jektu konkursa 6. kārtu Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasā-
kuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”. 

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

4. martā Lielstraupes pilī ko-
pīgā pasākumā “Uzņēmēju pēc-
pusdiena pilī” tikās Pārgaujas no-
vada esošie un topošie uzņēmēji. 

Pasākums tika rīkots ar mērķi 
sniegt uzņēmējiem ieskatu un 
informāciju par attīstības pro-
jektu pamatiem, biznesa plāna 
izstrādi, kā arī par Grantu kon-
kursa pieteikuma aizpildīšanas 
metodiku. LIAA Valmieras biz-
nesa inkubatora vadītājs Jurģis 
Priedītis pasākuma apmeklē-
tājiem pastāstīja par svarīgāko, 
kā arī kādas kļūdas nepieļaut 
un par ko vajadzētu padomāt, 
uzsākot jaunu biznesu. Linda 
Zaķe, finanšu institūcijas “Al-
tum” klientu darījumu vadītāja, 
dalījās pieredzē, kā arī sniedza 
vērtīgus padomus par biznesa 
plāna izstrādi. 

Pasākuma laikā par savu 
pieredzi, realizējot pašvaldības 
Grantu konkursu, pastāstīja arī 
2019. gadā Grantu konkursa 
finansējuma saņēmēji. SIA “Ba-
lansa Dēlis” pārstāvji Aija Zariņa 
un Kaspars Bērziņš, kuri 2019. 
gadā Grantu konkursā ieguva 
2. vietu, atzina, ka tieši Grantu 
konkurss ir labs starta punkts 
gan biznesam, gan pieredzei, 
kas saistās ar dalību dažāda 
veida projektu konkursos. Savu-
kārt Monta Nīmane un Kaspars 
Strupausis no uzņēmuma SIA 
“Crown Plants” atklāja, ar kādām 
grūtībām ir saskārušies, kā arī 
atzina, ka tieši darīšanas procesā 
gūtā pieredze palīdzēs efektīvā-
kai darbībai nākotnē. 

Kopīgā pasākuma beigās vi-
siem interesentiem bija iespēja 
tūrisma organizatores Rudī-
tes Vasiles pavadībā aplūkot 
Lielstraupes pils telpas. Uzņē-
mēji labprāt aprunājās arī savā 
starpā, kā arī izmantoja iespēju, 

Pārgaujas novada 
uzņēmēji tiekas 
Lielstraupes pilī

lai pēc pasākuma sev interesējo-
šos jautājumus uzdotu eksper-
tiem. 

Pasākums uzņēmējiem tika 
rīkots pašvaldības izsludinātā 
Grantu konkursa ietvaros. Jau 
iepriekš tika ziņots, ka Pārgau-
jas novada pašvaldība 4. reizi 
izsludina Grantu konkursu ko-
mercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Pārgaujas novadā. 
Konkursa mērķis ir motivēt 
biznesa veidošanu vai attīstību, 
atbalstot gan jaunu komersantu 
vai saimnieciskās darbības vei-
cēju rašanos, gan esošo attīstību 
Pārgaujas novadā. Ar konkursa 
nolikumu var ie pazīties Pārgau-
jas novada mājaslapā www.par-
gaujasnovads.lv.

Vairāk informācijas par kon-
kursu:
Eva Meijere, Attīstības plānoša-
nas nodaļas vadītāja,
Pārgaujas novada pašvaldība, 
e-pasts: eva.meijere@pargau-
jasnovads.lv

EIROPA	INVESTĒ	LAUKU	APVIDOS
Eiropas	Lauksaimniecības	fonds
lauku	attīstībai

Atbalsta	Zemkopības	ministrija	un	Lauku	atbalsta	dienests

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

13. martā plkst. 11.00 Plācī 
notika Straupes aptiekas atklā-
šanas pasākums. Aptiekas telpas 
gaišā, labiekārtotā veidolā, pēc 
remonta pieejamas tās apmek-
lētājiem. 

Vēsturiski Straupes pirmā 
aptieka dokumentos minēta jau 
1884. gadā. Plācī aptieka bijusi 
kopš 1950. gadu sākuma, kad tā 
uz turieni pārcēlusies kopā ar 
ambulanci (informācijas avots: 
Straupes grāmata, 2007).

Jau ilgāku laiku aptieka atro-

Straupes aptieka 
pēc remonta atkal 
pieejama klientiem

das “Upkalnos” un bijusi privāta 
aptieka, kuras īpašniece bija 
Ligita Medne. Straupes aptieka 
pārmaiņas piedzīvojusi ne tikai 
vizuāli, bet arī juridiski. Tagad 
aptiekas jaunā īpašniece ir SIA 
“Limbažu aptieka” valdes lo-
cekle Ilona Rūķe. Straupes ap-
tieka turpina savu darbību tīklā 
“Mana aptieka”, kas ir individu-
ālo aptieku apvienība. 

Aptiekas darba laiks: 
Pirmdiena 8.00–15.00
Otrdiena 8.00–15.00
Trešdiena 8.00–15.00
Ceturtdiena 10.00–17.00
Piektdiena 8.00–15.00
Sestdiena 9.00–13.00
Svētdiena  brīvs

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

Šī gada sākumā Raiskuma ka-
pos uzsākti vairāki renovācijas 
darbi, lai saglabātu un labiekār-
totu gan Raiskuma kapličas ēku, 
gan kapu teritoriju. 

Tiek veikta kapličas jumta se-
guma maiņa, kā arī lietusūdeņu 
noteksistēmas montāža. Tāpat 
tiek veikti atjaunošanas darbi 
kapličas ēkas fasādei. Remonts 
norisinās vietās, kur kapličas fa-
sādē izdrupuši ķieģeļi, iemūrējot 
jaunus. Kapličas torņa daļa vei-
dota no koka, arī šī fasādes daļa 
tiek atjaunota – koka daļas attīrī-
tas un pārkrāsotas.  Atjaunos arī 
kapličas koka krustu. Atjaunoša-
nas darbi notiek arī citviet Rais-
kuma kapu teritorijā – tiek atjau-
noti mūra sētas fragmenti, kā arī 
kapu ieejas ķieģeļu vārtu stabi 
un mūris. Būvdarbus veic uzņē-
mums SIA “Nēguss”. Papildus jau 
minētajam, tiks uzstādīti jauni 
metāla uzraksti pie kapličas, 
kā arī metāla kalumi (sētiņas 
un vārti). Metāla darinājumus 
veidos Raiskuma pagasta iedzī-
votājs, metālmākslinieks Jānis 
Martinsons (SIA “Martinsons.
lv”). Iesāktos atjaunošanas dar-

bus plānots pabeigt līdz vasarai. 
Raiskuma kapu kapliča celta 

ap 1880. gadu, kad Raiskuma 
muižas īpašnieks K. Fegen-
zaks ierosināja veidot pašiem 
savu pagasta kapsētu. Līdz tam 
raiskumieši izmantojuši attālo 
Straupes kapsētu. Muiža no-
drošinājusi amatniekus – mūr-
niekus, koka darbu meistarus, 
savukārt pagasts gādājis būv-
materiālus (informācijas avots: 
Raiskuma pagasta grāmata 
“Raiskums – starp mežiem, eze-
riem un Gauju”, 2009). 

Notiek renovācijas 
darbi Raiskuma 
kapos

Uzņēmēju tikšanās Lielstraupes pilī. Foto: Iluta Beķere

2019. gada grantu konkursa 1. vietas 
ieguvēji  SIA “Crown Plants” dalās pieredzē 
par dalību konkursā. Foto: Iluta Beķere

Straupes aptiekas atklāšanas pasākumā. Foto: Iluta Beķere

Raiskuma kapu teritorijas 
un kapličas atjaunošanas un 
labiekārtošanas darbi. 
Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv/?fbclid=IwAR0Fb86qNTGCjACtxz6P0d_PIq_B_C9a-ZZfiQ8Iyji9xYXy1Ge5EXn3ZOg
http://www.pargaujasnovads.lv/?fbclid=IwAR0Fb86qNTGCjACtxz6P0d_PIq_B_C9a-ZZfiQ8Iyji9xYXy1Ge5EXn3ZOg
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
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Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

No 10. līdz 14. februārim Igaunijā notika 
noslēdzošā Erasmus+ projekta ‘’HOBs Adven-
ture’’ dalībnieku tikšanās pirms jaunā mācību 
materiāla publicēšanas. Šoreiz vides izglītības 
fonda koordinatores kopā ar septiņām Latvi-
jas Ekoskolu pārstāvēm palīdzēja pilnveidot 
materiāla melnrakstu. Straupes pamatskolu 
pārstāvēja Evija Tiltiņa. Guvām daudz lielisku 
ideju no domubiedriem Igaunijas skolās un 
pirmsskolās. Skolu vizītēs bija iespēja ne tikai 

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

E-SPACE ekoskolu aprites ekonomikas pro-
jekta ietvaros Straupes pamatskolas 7. klases 
skolēni apmeklēja Vidzemes inovāciju nedēļu 
Cēsīs. 

Kopstrādes mājā SKOLA6 bioekonomikas 
POP-UP informatīvajā stendā iepazināmies ar 
risinājumiem un jauninājumiem, kā izmantot 
‘’dabas dotos’’ materiālus kā izejvielas  un kā 
bioekonomika var dot ieguldījumu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā. Interesanti un 

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Trīs aktīvi ekopadomes skolēni 
pavadīja trīs izzinošas, aiz raujošas, 
vērtīgas dienas Salaspilī, ekoskolu 
ziemas forumā, kas notika no 28. 
februāra līdz 1. martam. 

Šogad Ziemas forums norisinājās 
jau septīto reizi un pulcēja 350 da-
lībniekus – gan skolotājus, gan sko-
lēnus no visas Latvijas. Pasākuma 
programma bija daudzveidīga – Nila 
Jansona dzīvesstāsts un īsfilma par 
ceļojumu uz Taizemi, 12 dažādas 

Straupes 
pamatskolas skolēni 
piedalās ekoskolu 
ziemas forumā

izglītojošas nodarbības gan pedago-
giem, gan jauniešiem, 13 praktiskās 
darbnīcas un neformālās izglītības 
aktivitātes, kulminācija – nakts trase 
Salaspils Botāniskajā dārzā jaunie-
šiem, repa teātra ‘’Brīvrunu pro-
jekts’’ un grupas ‘’Fools on parade” 
muzikāli priekšnesumi, noslēgumā 
gājiens līdz Daugavai, lai aicinātu 
apkārtējos “atvērt acis” un pievērst 
uzmanību, kas patiesībā notiek ar 
apkārtējo vidi.

Sakām paldies Midiku ģimenei 
par atbalstu!

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

SIA ZAAO vides izglītības 
realizēšanas vietā Dabas un 
tehnoloģiju parkā “URDA” tiek 
piedāvāts mācību saturs dažāda 
vecuma interešu grupām. Vides 
izziņai un paradumu maiņas 
veicināšanai kopā ar sadarbības 
partneriem tiek izstrādāti arvien 
jauni mācību materiāli. Pavasara 
sezonai sākoties, dabas takā uz-
stādīti jauni informācijas stendi 
par tēmām – “Koki Latvijā”, 
“Purvi” un “Ūdens”. 

“URDAS” dabas takā jauni informatīvi stendi
DTP “URDA” vadītāja Arita 

Smalkā-Boriseviča: “Jaunie sten-
 di ir papildinājums parka infra  -
struktūrā un lielisks palīglīdzek-
lis dabas pētīšanā un izzināšanā, 
kas izceļ apkārtnē esošās dabas 
bagātības. Dabas takā un tās ap-
kārtnē atrodas dažādi biotopi – 
dīķis, purvs, mežs, pļava un 
dumbrājs. Iepazīstot dabu tuvāk, 
mēs labāk izprotam nepiecieša-
mību to saudzēt.”

Visi koki, kas attēloti stendā 
“Koki Latvijā” ir sastopami tu-
vākajā apkārtnē. Tas palīdz ap-
meklētājiem ne tikai uzzināt par 
koku vairošanos, bet turpat at-

pazīt kokus mežā.
Stendā “Purvi” var atrast in-

formāciju par purvu veidoša-
nos, to veidiem un nozīmi dabā. 
Purvi palīdz mazināt klimata 
pārmaiņas, jo absorbē ogļskābo 
gāzi. Tie palīdz regulēt ūdens 
daudzumu, jo dabā darbojas kā 
sūklis – mitrā laikā uzsūcot, bet 
sausā laikā atdodot ūdeni vidē. 

“Ūdens” stendā tiek uzsvērta 
ūdens nozīme. Pasaulē kopā ir 
tikai 2,4% saldūdens krājumi, ko 
varam izmantot sadzīvē, lauk-
saimniecībā un rūpniecībā. Pā-
rējie 97,6% ir sālsūdens jūrās un 
okeānos. Apzinoties saldūdens 
ierobežoto pieejamību, mēs la-
bāk varam saprast, kāpēc ar šo 
vērtīgo dabas resursu ir jārīko-
jas taupīgi. 

Informācijas stendi izgatavoti 
īstenojot sadarbības projektu 
starp biedrību “Daibes ilgtspējas 
centrs” un ZAAO. Projektu finan-
sēja Latvijas vides aizsardzības 
fonds. 

Dabas un tehnoloģiju parks 
“URDA” kopš 2018. gada aicina 
mācīties vidē, par vidi un videi, 
piedāvājot licencētas izglītības 
programmas, izpētes braucienu 
pa RAAC “Daibe”, dažādus pasā-
kumus un akcijas.

Straupes pamatskolas 
skolēni piedalās Vidzemes 
inovāciju nedēļā

inovatīvi produkti no visas Eiropas - kleitas, 
T-krekli un apavi no koka, aļģēm, viedtālrunis 
no cukura citrusaugļu atliekām, piena olbal-
tumvielām,  kafijas savienojumiem, pat rozēm, 
pārtika, kas izgatavota no kukaiņiem, aļģēm, 
papīrs, kas izgatavots no sēnēm, zāles un vēl... 
Mums bija iespēja nodegustēt kraukšķīgas 
miltu melnuļu uzkodas un circeņus  baltajā šo-
kolādē. 

Informatīvais stends balstīts uz četriem no 
17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem - no-
vērsts bads, inovācijas un infrastruktūra, atbil-
dīgs patēriņš, dzīvība uz zemes. 

Straupes pamatskola 
pārstāvēta projektā 
“HOBs Adventure”

vērot, kā praktiski izmanto interaktīvas meto-
des, bet arī pašām iespēja gūt jaunas prasmes, 
piemēram, mācoties izmantot un pašām kons-
truējot mācību robotiņus!

Dalībnieki no Ekoskolām Latvijā, Igaunijā, 
Slovēnijā un Islandē projekta laikā apmeklēja 
izglītības iestādes katrā valstī un kopīgi izvei-
doja inovatīvus nodarbību plānus pirmsskolu 
un sākumskolu vecumposmam par bioloģis-
kās daudzveidības tēmu. Materiāls dalībvalstu 
valodās un angļu valodā būs pieejams šī gada 
pavasarī.

Straupes pamatskolas skolēni Ekoskolu Ziemas forumā. 

Jaunie informatīvie stendi Dabas un tehnoloģiju parka "Urda" dabas 
takā. Publiciātes foto. 
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Santa Kušķe,
kultūras pasākumu vadītāja

Šogad, neierastāk nekā citus gadus, Straupes jauktais koris 
savu priekšnesumu sniedza gandrīz mēnesi ātrāk pirms pare-
dzētās skates 28. martā Zaubē, kas skaidrojams ar Straupes 
kora diriģentes prombūtni šajā laikā. 

Koris savu sniegumu rādīja 3. martā Straupes pagasta tau-
tas namā ar koncertu – skati. Tā kā šis nav dziesmusvētku 
gads, skati ar punktiem nevērtēja, bet žūrija izteica savu vie-
dokli par kora skanējumu, repertuāra izvēli un turpmāko dar-
bības gaitu. Žūrijā piedalījās Cēsu apriņķa virsdiriģents, jauktā 
kora “Valmiera” diriģents Mārtiņš Klišāns un diriģente Līga 
Ādamsone. 

Skatē Straupes jauktais koris izpildīja divas izvēles dzies-
mas – Džona Ruttera “Paskaties apkārt” un Valta Pūces, Jāņa 
Petera “Lūgums”. Kora sniegumu žūrija novērtēja ļoti labi, 
īpaši uzslavējot vīru rindu ar labo skanējumu un labi nostādī-
tajām balsīm. Korim esot liels potenciāls, galvenais tikai dzie-
dāt!

Diriģentiem ļoti patika Straupes tautas nama lielās zāles 
akustika, pat tika minēts, ka nākamo skati varētu rīkot tieši 
Straupes pagasta tautas namā, Plācī!.

Straupes kora dalība Cēsu koru apriņķa 
koru skatē

Grieta Grosberga,
Pasākuma organizatore 

Gatavojoties skaistajiem pavasara 
svētkiem Stalbes tautas namā valdīja ro-
sība. Tika plaucēti ievu zari, klāti balti 
galdauti, uz galdiem vāzēs pūpolzari. 
Zālē pavasarīgu svētku noskaņu radīja 
Straupes sieviešu kluba “Dzirkstelītes” 
dalībnieču Ivetas Āboliņas un Dainas 
Veinbergas gleznas. Gleznās attēlotas, 
košos zīda brunčos tērptas cēli dižojās 
kaislīgās magones, tās pamanāmākas 
pāri citiem ziediem. Citā gleznā attēlotas 
saules gaismas piesātinātās saulespuķes, 
kuras augu dienu dārza vidū uzmana bi-
tes. Kāda gleznā, agrā pavasarī tiekdamās 
pretī saulei, cauri sniegam izspraukušās 
skaistules tulpes, kuras gan nav samie-
rinājušās ar savu garo augumu: “Ja būtu 
nauda varētu nopirkt krelles un aplikt ap 
savu tievo kaklu!” Arī vienmuļais brūk-
lenājs gaida saules starus, kas izsprauk-
sies cauri priežu galotnēm, lai iekrāsotu 
brūkleņogām vaigos sārtumu. Redzama 
ziemas ainava ar upītes rāmo tecējumu, 
visapkārt sniegs, sals ūdenī zīmē ledus-
puķes, bet visam pāri jaušama pavasara 
tuvošanās. Citā dabas tēlojumā upe, kas 
līkumo un rāmi čalodama vada ūdeņus 
uz jūru, bet upmalas tuvējā birzē vītero 
putni, ar saldo smaržu reibina vīgriezes.

Arī dabas skati, ko Stalbes pamatsko-

las skolēni zīmējuši vizuālās mākslas 
nodarbībās. No attālākiem novada cie-
miem apmeklētājus uz pasākumu atvizi-
nāja, vienmēr atsaucīgais uzņēmējs Juris 
Leimanis, par to paldies Jurim un vēlam 
veiksmi jaunajā tūrisma sezonā! 

Svētku dienas goda viesi – dzejniece 
Marika Svīķe un ģitārists Jānis Žagariņš  – 
sniedza koncertu. Patīkamā gaisotnē aiz-
steidzās laiks, kas ilgi sildīs mūsu sirdis. 
Pateicībā viesi saņēma klausītāju aplau-
sus, pavasarīgus ziedus un laba vēlēju-
mus. Ielūkojoties novada foto galerijā var 
pakavēties mīļās atmiņās. Dzejas mīļotā-
jiem bija iespēja iegādāties dzejas grāma-
tas. Goda viesi devās uz nākamo koncertu, 
bet mēs kopīgi pie kafijas tases patīkamā 
gaisotnē turpinājām svinēt svētkus. 

Pasākums notika novada pašvaldības 
atbalstītā kultūras projekta ietvaros un 
ar apmeklētāju līdzfinansējumu. Paldies 
līdzcilvēkiem, kas piedalījās pasākuma 
organizēšanā un pasākuma apmeklētā-
jiem par možu garu visas dienas garumā!

Lai visiem veselīgs un saulains pava-
saris!
Pat tad, ja zilās vizbulītes cauri sniegiem 
                ceļu neatrastu,
Es tev par tām pastāstītu, un tici man –
Tās tavas upes malā drīz viena uzziedētu…
Un tajā brīdī arī pavasaris atnāktu…

(Marika Svīķe, no krājuma 
“Viss turpinās…”)

Sieviešu diena Stalbē

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

7. martā Bauskas novadā, Īslīces pa-
gasta kultūras namā norisinājās pašval-
dību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - 
Latvija” (SDL) noslēguma pasākums, kura 
laikā tika prezentēti labākie projekti no 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales 
un Pierīgas reģioniem, kā arī tika sumināti 
projektu īstenotāji.

Pasākuma laikā klātesošie uzklausīja 
projektu stāstus un to īstenotāju prezen-
tācijas, kā arī piedalījās balsojumā par 
savu simpātiju, un noskaidroja, kurš no 
426 konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” visā 
Latvijā īstenotajiem projektiem 2019. 
gadā atzīts par vislabāko. Pārgaujas no-
vadā īstenotais projekts ieguva 3. vietu 
Vidzemes reģionā, savukārt kopvērtējumā 
gūta 15. vieta. 

Pārgaujas novadu šajā konkursā pār-
stāvēja neformālās grupas “Rozbeķu ak-
tīvisti” pārstāve Daiga Hofmane, kura 
klātesošajiem pastāstīja par realizēto 
projektu “Šūpoļu atjaunošana Pārgaujas 
novada Rozulas tautas nama teritorijā”. 
Neformālā grupa “Rozbeķu aktīvisti” īs-
tenoja projektu – tika demontētas vecās 
šūpoles, iegādāti visi nepieciešamie mate-
riāli jaunu šūpoļu izgatavošanai un izgata-
votas, un uzstādītas jaunas. Šūpoļu izgata-
vošanu veica uzņēmums SIA “RC Profils”. 
Pēc uzņēmēja Raivja Čača ieteikuma šū-
polēs ir iestrādāts Pārgaujas novada logo. 
Ļoti liela nozīme projekta īstenošanā bi-
jusi tieši vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju 
atbalstam – projekts tika atbalstīts gan ar 
tehnisko nodrošinājumu, gan finanšu re-

sursiem, gan ieguldot savu darbu un brīvo 
laiku. Lieldienu pasākumi Rozulā vienmēr 
ir plaši apmeklēti, tajos piedalās ģimenes 
ar bērniem un šūpošanās Lieldienās ir ne -
at  ņemama tradīcija. Tāpēc ir svarīgi, lai 
šūpoles būtu drošas, un Rozulā tādas ta-
gad ir – jaunas, drošas un arī skaistas.

Atgādinām, ka šogad Rozulā plānotais 
Lieldienu pasākums šogad 12. aprīlī valstī 
pasludinātās ārkārtas situācijas dēļ neno-
tiks. 

Pasākuma apmeklētāji tika priecēti ar 
muzikāliem sveicieniem, bet dienas noslē-
gumā notika Bauskas pils apskate. 

Uzziņai: apvienība “Sabiedrība ar dvē-
seli” darbojas, lai iedzīvotājiem un to 
apvienībām palīdzētu īstenot ieceres un 
paveikt nelielus projektus pašu spēkiem. 
Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizā-
cijām vai nereģistrētām iedzīvotāju gru-
pām. Iedzīvotāji raksta projektus, žūrija 
tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem 
pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība 
vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īs-
tenot, dodot savu iegul dījumu sabiedrībai 
un apkārtējai videi. (Informācija par SDL 
no mājaslapas http://www.lps.lv/lv/ap-
vienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/)

Pārgaujas novada pašvaldībā katru 
gadu tiek izsludināts Pašvaldības projektu 
konkurss, kura ietvaros īstenotie labākie 
projekti tiek virzīti tālākai vērtēšanai uz 
SDL. Informējam, ka 2020. gada pašval-
dības projektu konkurss ir izsludināts 
un pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
17. aprīlis. Vairāk informācijas par paš-
valdības projektu konkursu Pārgaujas 
novada mājaslapā www.pargaujasnovads.
lv sadaļā “Pārgaujas novada projektu kon-
kurss 2020”.

“Šūpoļu atjaunošana 
Pārgaujas novada Rozulas 
tautas nama teritorijā” – 
trešais labākais projekts 
Vidzemes reģionā

Ģitārists Jānis Žagariņš un dzejniece Marika Svīķe Starptautiskās sieviešu dienas pasā-
kumā Stalbes tautas namā. Foto: Santa Kušķe

Straupes jauktais koris.

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums  “Pārgaujas Novada Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs:   Pārgaujas novada pašvaldība.  

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv   Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes tapšanā!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma  “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 
ir notikusi saskaņā ar fizisko personu  datu aizsardzības regulu.

Kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija, 
turpmākie tirdziņi Straupes zirgu pastā ir atcelti.

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

28. martā laikā no 20.30 līdz 
21.30 cauri laika joslām visā pasaulē 
tiks atzīmēta Zemes stunda jeb pa-
saulē lielākā vides akcija, kad ikviens 
iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība 
vai organizācija ir aicināti izslēgt ap-
gaismojumu uz vienu stundu. 

Akciju organizē “Pasaules dabas 
fonds” (WWF), tās mērķis nav tau-
pīt elektrību, bet gan likt sabiedrībai 
visā pasaulē aizdomāties par videi 
draudzīgāku rīcību ikdienā. Pārgau-
jas novada pašvaldība akcijā iepriekš 
iesaistījusies, izslēdzot ielu apgais-
mojumu uz vienu stundu, kā arī pa-
gājušajā gadā aicināja uz pārgājienu 
sveču gaismā. 

Šogad, valstī izsludinātā ārkārtas 
situācijas stāvokļa dēļ Pārgaujas no-
vadā, nenotiks publisks pasākums, 
bet 28. martā plkst. 20.30 uz vienu 
stundu visos pagastu centros tiks 

izslēgts ielu apgaismojums. Aicinām 
iedzīvotājus piedalīties akcijā, savos 
mājokļos izslēdzot apgaismojumu uz 
vienu stundu. 

Pasaules dabas fonda mājaslapā 
pieejamā informācija vēsta, ka ie-
priekšējos gados Zemes stunda tika 
atzīmēta apmēram 188 valstīs. Sa-
vukārt Latvijā Zemes stundu atzīmē 
apmēram 60 pašvaldībās, ne tikai 
izslēdzot ielu apgaismojumu, bet arī 
pulcējoties pasākumos pie uguns-
kuriem, organizējot vides izglītības 
darbnīcas, akustiskās mūzikas kon-
certus, orientēšanās spēles, nakts 
skrējienus, gājienus un citas aktivi-
tātes. 

Iesaisties! Izslēdz gaismu – pie-
slēdzies dabai!

Izslēdzot gaismu, piedaloties 
akcijas aktivitātēs un daloties ar 
savu aktivitāti sociālajos medijos, 
aicinām izmantot mirkļabirkas #ze-
messtunda2020, #balssplanētai un 
#connect2earth.

Aicina atbalstīt 
akciju “Zemes stunda” 

ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Slimību izraisa SARS-CoV-2 koronavīruss

Gan ikdienā, gan ceļojot

Simptomi
PAAUGSTINĀTA TEMPERATŪRA

KLEPUS, RĪKLES IEKAISUMS

APGRŪTINĀTA ELPOŠANA

Jaunais koronavīruss

Vīruss izplatās
AR GAISA PILIENIEM, KLEPOJOT
UN ŠĶAUDOT

COVID-19

Koronavīrusi izplatās dzīvnieku vidū , 

Jaunais koronavīruss pirmo reizi tika
identificēts Ķīnā 2019. gada beigās 
un iepriekš cilvēki ar to 

taču ar tiem in�cējas arī cilvēki.

nav in�cējušies. 

14 DIENU LAIKĀ

Simptomi parādās aptuveni

no in�cēšanās brīža

Maska palīdz mazināt vīrusa
izplatīšanu,  ja to lieto saslimušais

Izvairīties no kontakta 
ar slimiem cilvēkiem

Rūpīgi mazgāt rokas 
ar ziepēm un ūdeni

Klepot un šķaudīt saliektā elkonī
vai izmantot vienreizlietojamās salvetes

MĀJRAŽOTĀJI, ZEMNIEKI, AMATNIEKI

Paziņojam, ka turpmākie 
tirdziņi tiek atcelti.

Sekojiet līdzi informācijai mūsu FB lapā,
lai uzzinātu par nākamo tirdziņu norisi.

Veselību mums visiem!

Pārgaujas novada 
pašvaldības policija 

informē
Pēdējā mēneša laikā vairākās Pārgaujas novada teritorijā esošās pa-

stāvīgi neapdzīvotās mājās ir notikušas zādzības. 
Šī iemesla dēļ, aicinām iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, kaimiņu 

prombūtnes laikā pievērst uzmanību blakus esošajām mājām, kā arī, 
ja plānojat atrasties prombūtnē, informējiet par to sev uzticamas per-
sonas. 

Ja tiek manītas aizdomīgas automašīnas vai personas kaimiņu īpa-
šumos, nekavējoties par to ziņot Pārgaujas novada pašvaldības policijai 
pa tālruni 29333659 vai ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110. Ja 
iespējams, piefiksējiet aizdomīgās automašīnas reģistrācijas numuru. 
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