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

Pārgaujas novads var lepoties ar to, ka tajā dzīvo uzņē-
mīgi, darbīgi cilvēki, kas nenolaiž rokas arī laikā, kad visā 
Latvijā un pasaulē norisinās cīņa ar COVID-19. Tieši tāpēc 
pašvaldība vienuviet piedāvā informāciju par Pārgaujas no-

Pārgaujas novada uzņēmēji 
aktīvi darbojas arī ārkārtējās 
situācijas laikā

vada uzņēmējiem, aicinot pircējus izvēlē-
ties vietējo ražotāju produkciju. 

Pārgaujas novada mājaslapā www.par-
gaujasnovads.lv tiek apkopota informācija 
par Pārgaujas novada uzņēmējiem, to pie-
dāvāto produkciju un sniegtajiem pakalpo-
jumiem ārkārtas situācijas laikā. 

Tā kā informācija tiek regulāri papildi-
nāta, Pārgaujas novada pašvaldība aicina 
atsaukties uzņēmējus, kuri ārkārtas si-
tuācijas laikā turpina darboties, ievērojot 
drošības pasākumus, kā arī nodrošina pro-
duktu piegādi. 

Lūdzam uzņēmējus sniegt informāciju, 
sūtot to uz e-pastu iluta.bekere@pargau-
jasnovads.lv.

Publicēšanai nepieciešams uzrādīt šādu 
informāciju:

• nosaukums;
• produkcija vai sniegtais pakalpo-

jums;
• kontaktpersona, kontakt informā ci ja, 

mājaslapa vai sociālo mediju konti;
• piegādes informācija.

Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Pagājušā gada nogalē Lauku atbalsta dienestā tikai apstiprināts 
Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums “Radošās istabas 
izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai” (Nr. 19- 
09-AL20-A019.2202-000010). Pēc tirgus izpētes veikšanas, aprīļa 
sākumā uzsākti telpas atjaunošanas darbi, kā ietvaros tiek atjaunots 
grīdas segums, apšūtas mūra sienas, atjaunota elektroinstalācija, tā-
dejādi radot patīkamu telpu, kurā drīzumā varēs pulcēties novada 
jaunieši dažādu aktivitāšu īstenošanai. Plānots telpu iekārot jauniešu 
vajadzībām, iegādājoties gan pārveidojamu moduļu galdu radošām 
darbnīcām, semināriem un sanāksmēm, gan ērtus sēžammaisus filmu 
un spēļu vakariem. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 16 792,53 EUR. ELFLA 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. ga  dam pasākuma “At-
balsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības 
stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansētajam projektam 
Nr. 19-09-AL20-A019.2202-000010 “Ra došās istabas izveide Pār-
gaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai”piesaistītais publiskais 
finan sējums ir 90% no attiecināmo izmaksu sumas, pārējos izdevu-
mus sedz Pārgaujas novada pašvaldība.

Ar LEADER atbalstu tiek 
veikti remontdarbi 
Rozulas tautas nama 
mazajā zālē

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

No 23. marta līdz 17. aprīlim 
tika pieņemti Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkursa 
pieteikumi. Konkursa mērķis ir 
veicināt Pārgaujas novada iedzī-
votāju dzīves vides sakārtošanu 
un uzlabošanu, sekmējot sadar-
bību starp pašvaldību, iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem, kā arī 
iedrošināt iedzīvotājus īstenot 
pašu idejas.

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas projektu konkursā varēja 
piedalīties Pārgaujas novada ad-
ministratīvajā teritorijā reģistrē-
tas biedrības un nodibinājumi, 
citu biedrību un nodibinājumu 
teritoriālās struktūrvienības, 

kas darbojas Pārgaujas novadā, 
kā arī fizisku personu formālās 
un neformālās grupas, kurās ap-
vienojušies no 3 līdz 10 vietējie 
iedzīvotāji, no kuriem vismaz 
viens ir sasniedzis 18 gadu ve-
cumu. Viens pretendents viena 
projektu konkursa ietvaros va-
rēja iesniegt vienu pieteikumu, 
kas jārealizē tikai Pārgaujas 
novada pašvaldības teritorijā. 
Pašvaldības finansējums vie-
nam projektam nepārsniedz 
500 EUR, ietverot visus no-
dokļu maksājumus, kas saistīti 
ar projekta kopējām izmaksām. 
Projektam var būt arī sponsoru 
līdzfinansējums, ja kopējais pro-
jekta realizācijai nepieciešamais 
finansējums pārsniedz 500 EUR.

Šogad projektu konkursā tika 
pieņemti pieteikumi vienā akti-
vitātē – vides un infrastruktūras 

Atbalstītie projekti: 

Aktivitāte: vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana/piešķirtais finansējums kopā: 1500 EUR

Projekta nosaukums Iesniedzējs Piešķirtais 
finansējums

1. Zaļā klase āra nodarbībām un brīvā laika pavadīšanai 
pie Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas

Neformālā grupa 
“Mēs Raiskumam” 500 EUR

2. Rotaļu laukuma pilnveidošana Pārgaujas novada Rozulā Neformālā grupa 
“Rozbeķu aktīvisti” 500 EUR

sakārtošana un labiekārtošana. 
Kopā tika saņemti divi projektu 
pieteikumi, kuri jāīsteno laikā 
no 2020. gada 1. maija līdz 
2020. ga da 1. novembrim. Pro-
jektu pieteikumus vērtēja komi-
sija, kuras sastāvā bija Pārgaujas 
novada pašvaldības izpilddirek-
tore Maruta Drubiņa, Finanšu 
nodaļas vadītāja Līga Medne, 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Eva Meijere, teritorijas 
plānotājs Ingvilds Krišjānis Balt-
purviņš un sabiedrisko attiecību 
un jaunatnes lietu speciāliste 
Iluta Beķere. Izvērtējot projektu 
pieteikumus, tika nolemts, ka abi 
iesniegtie projektu pieteikumi 
tiks atbalstīti.

Paldies visiem projektu pie-
teicējiem par idejām! Vēlam 
veiksmi projektu realizēšanā! 

Izvērtēti Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkursa 
pieteikumi

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Sveicu Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas gadadienā!

Ik dienu esam arvien jaunu 
izaicinājumu un pārbaudījumu

priekšā, bet jāatceras 
un jānovērtē tas, 

kas mums jau dots – 
brīvība un neatkarība. 

Godprātīgi cienīsim un 
mīlēsim savu zemi, un būsim 

atbildīgi tās priekšā!

Lai Latvijai mūsu sirdīs, 
domās un darbos vienmēr 

būtu īpaša vieta! 

Tu esi un būsi savā zemē, 
Savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra, 
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes,
Cik liela būs tava griba un pārliecība
Savu dzimto zemi, savu novadu un valodu
Sargāt, mīlēt un turēt godā.

(V. Kokle-Līviņa)

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
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Ar pārtikas produktu talo-
niem tiek nodrošināti Pārgaujas 
novada administratīvajā terito-
rijā deklarēto ģimeņu bērni, kuri 
2019./2020. mācību gadā mācās 
Pārgaujas novada teritorijā eso-
šās mācību iestādēs no 5 gadu 
vecuma līdz 9. klasei (ieskaitot).

1. Pārgaujas novadu skolu 
skolēniem piešķirtās brīvpusdie-
nas aprīļa un maija mēnešos tiek 
kompensētas pārtikas talonu 
veidā.

2. Pārtikas talonu vērtība 
1 (vienam) bērnam ir EUR 40 
(četrdesmit eiro 00 centi) vēr-
tībā mēnesī.

3. Pārtikas produktu taloni 
tiek izsniegti ārkārtas situāci-
jas periodā, bet ne ilgāk kā līdz 
2019./2020. mācību gada bei-
gām.

Pārtikas produktu talonu no-
došanu skolēniem nodrošina 
Pārgaujas novada pašvaldības 
Sociālais dienests.

Par pārtikas produktu ta-
loniem var iegādāties pārtiku 
bēr nu ēdināšanai (izņemot alko-

Kārtība, kādā Pārgaujas no-
vadā tiek pieprasīts, piešķirts un 
izmaksāts pabalsts krīzes situ-
ācijā saistībā ar Covid-19 izpla-
tību, turpmāk – “Kārtība” ir attie-
cināma uz personām (ģimenēm), 
kuras ir deklarējušas savu pa-
mata dzīvesvietu Pārgaujas no-
vada administratīvajā teritorijā 
un dzīvo atbilstoši iesniegumā 
norādītajai adresei.

Kārtība ir spēkā Latvijas val-
stī noteiktās ārkārtējās situācijas 
laikā un vienu kalendāra mēnesi 
pēc tās.

Krīzes situācijas pabalsta pie-
šķiršanas mērķis – sniegt atbal-
stu personām (ģimenēm), kuras 
saistībā ar Covid-19 izplatību 
nespēj nodrošināt savas pamat-
vajadzības. 

Kārtība nosaka krīzes situāci-
jas saistībā ar Covid-19 izplatību:

a) ģimenei (personai) sais-
tībā ar ārkārtējo situāciju nav 
ienākumu un persona zaudējusi 
ienākumus ārkārtējās situācijas 
laikā (piemēram, persona ir be-
zalgas atvaļinājumā, personai ir 
piešķirts bezdarbnieka statuss, 
bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts, pašnodarbinātas 
vai uz uzņēmuma līguma, vai uz 
cita veida līguma pamata nodar-
binātas personas – pakalpojumu 
sniedzēji, kas zaudējuši ienā-
kumu avotu, atteikts dīkstāves 
pabalsts, valstī noteikto ierobe-
žojumu dēļ nevar veikt darba 
pienākumus);

b) ģimenei (personai) ir ra-
dušies papildus izdevumi, ko tā 
pati nespēj segt, atrodoties pa-
šizolācijā saistībā ar atgriešanos 
no COVID-19 skartajām valstīm/

šobrīd jebkuras citas valsts (pie-
mēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildus mājoklim, vies-
nīcai, transportam, u.c.);

c) ģimene (persona) atrodas 
vai ir atradusies karantīnā un tai 
nav iztikas līdzekļu.

Krīzes pabalsts ārkārtējās si-
tuācijas laikā – vienai personai 
jeb katram ģimenes loceklim ir 
80 eiro mēnesī. Ja ģimene (per-
sona), tai skaitā audžuģimene 
un aizbildnis, kurai ir tiesības uz 
pabalstu krīzes situācijā, aprūpē 
bērnu līdz 18 gadu vecumam, 
izmaksājamo pabalstu palielina 
par 50 euro mēnesī katram bēr-
nam. 

Sociālais dienests lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu un tā 
apmēru pieņem, pamatojoties uz 
sociālā darba speciālista sniegto 
atzinumu, izvērtējot klienta soci-
ālo situāciju un ņemot vērā krī-
zes situācijas izraisītās sekas.

Pabalsts krīzes situācijā var 
tikt piešķirts atkārtoti Latvijas 
valstī noteiktās ārkārtējās situā-
cijas laikā vai 1 (vienu) kalen-
dāro mēnesi pēc tās, ja personas 
(ģimenes) sociālā situācija nav 
uzlabojusies.

Lai saņemtu pabalstu krīzes 
situācijā, persona sazinās ar Pār-
gaujas novada pašvaldības Soci-
ālo dienestu, sūtot iesniegumu 
adresētu Sociālajam dienestam 
uz adresi: “Tautas nams”, Plā-
cis, Straupes pagasts, Pārgau-
jas novads, LV-4152 vai rakstot 
uz e-pastu: soc@pargaujasno-
vads.lv, vai zvanot pa tālruņiem 
pagastu sociālajām darbinie-
cēm Raiskuma pagastā – tālr. 
29206234, Stalbes pagastā – tālr. 

64134414, Straupes pagastā – 
tālr. 64132292 vai pa tālruni 
26134703. 

Izvērtējot iesniegumā minē-
tos faktus un datu bāzē pieejamo 
informāciju par pabalsta piepra-
sītāju un viņa ģimenes locekļiem, 
Pārgaujas novada pašvaldības 
Sociālais dienests 5 (piecu) 
darba dienu laikā pieņem lē-
mumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabal-
stu. (Sociālais dienests var lūgt 
ģimeni (personu) elektroniski 
e-pastā vai WhatsApp atsūtīt 
aviobiļetes kopiju, kas apliecina 
atgriešanos no ārvalstīm, rīko-
jumu par bezalgas atvaļinājuma 
piešķiršanu, vai citu dokumentu 
kopijas, kas būs pierādījumi lē-
muma pieņemšanai.) 

Par pieņemto lēmumu Pār-
gaujas novada pašvaldības so-
ciālie darbinieki pabalsta pie-
prasītājam paziņo 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņem-
šanas.

Pabalstu pārskaita pabalsta 
pieprasītāja iesniegumā norādī-
tajā pabalsta pieprasītāja kredī-
tiestādes kontā. Vienojoties ar 
pabalsta pieprasītāju, pabalsta 
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā 
var aizstāt ar pabalstu natūrā 
normatīvajos aktos noteikto iz-
devumu apmaksai personas (ģi-
menes) pamatvajadzību nodro-
šināšanai.

Sociālā dienesta lēmumu par 
pabalsta krīzes situācijā piešķir-
šanu un pabalsta apmēru vai arī 
lēmumu par atteikumu piešķirt 
pabalstu var apstrīdēt Pārgaujas 
novada domē 1 (viena) mēneša 
laikā.

Kārtība, kādā Pārgaujas novadā tiek 
pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts 
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 
izplatību

holiskos dzērienus, cigaretes, 
māj dzīvnieku barību u.tml.) Pār-
gaujas novada administratīvajā 
teritorijā esošajos pārtikas vei-
kalos:

• Straupes pagastā – veikalos 
“Airas”, “Zemzari”, “Senā Hanza”

• Stalbes pagastā – veikalos 
”Līči”, “Braslas” 

• Raiskuma pagastā – veika-
los “Lauksaimnieki”, “Ozolaine”, 
“Līdumnieki”.

Ar pārtikas komplektiem EUR 
20.00 vērtībā tiek nodrošināti 
1.-9. klases izglītojamie, kas dzī-
vesvietu deklarējuši Pārgaujas 
novada administratīvajā terito-
rijā un kas nāk no trūcīgām, maz-
nodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm neatkarīgi no minēto 
izglītojamo izglītības ieguves for-
mas vai vietas. 

Pārtikas komplektu saņem-
šanai trūcīgām, maznodrošinā-
tām vai daudzbērnu ģimenēm 
pieteikties Pārgaujas novada 
pagastu pārvaldēs pie sociālajām 
darbiniecēm.

Vairāk informācijas:
• Raiskuma pagastā Arta 

Ruķe, tālr. 29206234,
• Stalbes pagastā Ieva Mež-

ance, tālr. 64134414,
• Straupes pagastā Anita Kal-

niņa, tālr.: 26134603; 64132292.
Informējam, ka 23. aprīļa 

domes sēdē, Pārgaujas novada 
dome pieņēma lēmumu, ka sa-
ņemto speciālās izglītības ies-
tāžu uzturēšanas izdevumu seg-
šanai piešķirto valsts budžeta 
mērķdotāciju par laikposmu, kad 
valstī ir noteikta ārkārtējā situā-
cija, novirzīs visus Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolas 
izglītojamo (neatkarīgi no dekla-
rētās dzīves vietas) nodrošināša-
nai ar pārtikas komplektiem. 

Pārtikas komplekta vērtība ir 
1–4. klases audzēkņiem 25 eiro, 
5–9. klases audzēkņiem 27 eiro. 

Vairāk informācijas: 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 

pamatskolas direktore Lolita Ža-
gare, tālr. 64107933, 29124746, 
e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv

Kārtība par pārtikas produktu 
nodrošināšanu izglītojamiem Pārgaujas 
novadā ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtas stāvokli, Saeima ir pieņē-
musi likumu  “Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību”, 
kas stājās spēkā no 2020. gada 
22. marta. 

Likuma „Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. 
pants nosaka, ka pašvaldībām 
2020. gadā ir tiesības noteikt ci-
tus nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķiras 
no likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” noteiktajiem, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. 
gada ietvaros.

Pārgaujas novada pašvaldība, 
izvērtējot valstī noteikto ārkār-
tējo situāciju un varbūtēju uzņē-

Tiek pagarināts nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 
termiņš

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 23 jau-
tājumi.

Deputāti noklausījās pašvaldī-
bas izpilddirektores M. Drubiņas  
sniegto pārskatu par 19.03.2020. 
domes sēdē pieņemto lēmumu 
izpildes gaitu un pieņēma to zi-
nāšanai. 

Deputāti nolēma:
• 2020. gadā noteikt Pārgaujas  

novadā nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus šādi: 

– 17. augusts, pārceļot uz šo da-
tumu  31. marta  un 15. maija no-
dokļa maksājuma termiņu;

– 16. novembris, pārceļot uz šo 
datumu 15.augusta un 15. novem-
bra nodokļa maksājuma termiņu;

• piešķirt nomas maksas at-
vieglojumus krīzes skartajiem 
komersantiem;

• apstiprināt Pārgaujas  nova-
 da pašvaldības darba koplīgumu;

• atzīt ēku Raiskuma pagastā  
par vidi degradējošu un cilvēku 
drošību apdraudošu būvi;

• apstiprināt  Pārgaujas no-
va da attīstības programmas 
2013.–2019. gadam ikgadējo, 
2019. gada uzraudzības ziņo-
jumu;

• atļaut mainīt zemes lietoša-
nas mērķi Stalbes pagasta nekus-
tamā  īpašuma lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei;

• izdot  saistošos noteikumus 
Nr. 4 “Grozījumi Pārgaujas no-
vada pašvaldības nolikumā”;  

• apstiprināt Jauniešu brīvprā-
tīgā darba pieredzes apliecinā-
šanas vadlīnijas Pārgaujas no-
vadā; 

• par  vairāku zemes vienību 
piekritību Pārgaujas novada paš-
valdībai un piešķīra nosaukumus 
nekustamajiem īpašumiem;

• nodot atsavināšanai nekus-
tamo īpašumu “Pekšuciems”, 
Straupes pagastā, pārdodot to at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupe-

jošu soli un apstiprināja izsoles 
noteikumus;

• izdot  saistošos noteikumus 
Nr. 5 ”Grozījumi Pārgaujas no-
vada domes 2017. gada 21. de-
cembra  saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par sociālajiem pabal-
stiem Pārgaujas novadā”; 

• apstiprināt  brīvpusdienu ap  -
maksu ārkārtējās situācijas laikā;

• apstiprināt kārtību par pār-
tikas produktu nodrošināšanu 
izglītojamiem Pārgaujas novadā 
ārkārtējās situācijas laikā;

• apstiprināt kārtību, kādā  
Pārgaujas novadā tiek pieprasīts, 
piešķirts un izmaksāts pabalsts 
krīzes situācijā saistībā ar Co-
vid-19 izplatību;

• anulēt personām deklarētās 
dzīvesvietas ziņas;  

• nesniegt atzinumu par  Jaun-
piebalgas novada kustamas man-
tas nodošanu atsavināšanai;

• apstiprināt Pārgaujas novada 
pašvaldības iekšējo noteikumus 
“Par videokonferences organizē-
šanu pašvaldības domes un ko-
mitejas sēdēs”;

•  izstrādāt un iesniegt pro-
jektu Pārgaujas novada jauniešu 
un sabiedrības medijpratības un 
digitālo prasmju veicināšanai 
“Medijpratēja formula” Jaunatnes 
starptautisko projektu aģentūras 
izsludinātajā projektu konkursā  
programmā “Eiropas Solidaritā-
tes korpuss”; 

• atļaut mainīt zemes lietoša-
nas mērķi Stalbes pagasta nekus-
tamā īpašuma lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei;

• par brīvpusdienu apmaksu 
ārkārtējās situācijas laikā Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma pamat-
skolas  izglītojamajiem.

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

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

Pārgaujas novada pašvaldības 
23. Aprīļa domes sēdes apskats

mumu un iedzīvotāju maksātspē-
jas samazināšanos, informē, ka 
tiek pārcelti 2020. gadā ar likumu 
noteiktie nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņi, tos pār-
ceļot uz vēlāku laiku 2020. gada 
ietvaros. 

2020. gadā Pārgaujas  novadā 
noteiktie nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus: 

17. augusts, pārceļot uz šo da-
tumu 31. marta un 15. maija no-
dokļa maksājuma termiņu;

16. novembris, pārceļot uz 
šo datumu 15. augusta un 15. no-
vembra nodokļa maksājuma ter-
miņu.

Atbilstoši noteiktajai kārtībai 
tiek pārcelti arī iepriekšējo gadu 
nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķinu (par neapstrādāto lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi) 
termiņi. 

mailto:soc@pargaujasnovads.lv
mailto:soc@pargaujasnovads.lv
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28.21. ģimenei (personai) saistībā ar ār-
kārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir 
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas 
vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida 
līguma pamata nodarbinātas personas – pa-
kalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī no-
teikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba 
pienākumus);

28.22. ģimenei (personai) ir radušies papil-
dus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot 
valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;

28.23. ģimene (persona) atrodas vai ir at-
radusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

28.3 Lai saņemtu noteikumu 28.1 punktā 
noteikto pabalstu, persona iesniedz Sociālajā 
dienestā argumentētu iesniegumu un, ja ie-
spējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes 

Apstiprināti Ar Pārgaujas novada do-
mes 23.04.2020. lēmumu Nr. 65 (prot.
Nr. 5).

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 35. 
panta otro un piekto daļu, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 3. panta piekto daļu, Ministru 
kabineta 2009. gada 17. jūnija notei-
kumiem Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķi-
nāms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienoša-
nās par līdzdarbību” 13. punktu un Mi-
nistru kabineta 2005. gada 15. novem-
bra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigām” 27., 29., 
30., 31. un 31.1 punktu,  2020. gada 12. 

Saistošie noteikumi Nr. 5 
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas 
situācijas izsludināšanu”.

Izdarīt Pārgaujas novada domes 
2017. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par sociālajiem pa-
balstiem Pārgaujas novadā” (turpmāk - 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 28.1, 28.2, 
28.3 un 28.4 punktu šādā redakcijā:

“28.1 Krīzes pabalsts ārkārtējās situā-
cijas laikā – vienai personai jeb katram 
ģimenes loceklim ir 80 euro mēnesī. Ja 
ģimene (persona), tai skaitā audžuģi-
mene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz 
pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu 
līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palie-
lina izmaksājamā pabalsta apmēru par 
50 euro mēnesī katram bērnam.

28.2 Noteikt kritērijus noteikumu 28.1 
punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai:

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 21. decembra saistošie no -
teikumi Nr. 15 «Par sociālajiem pabalstiem» (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 15).
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, 
kas stājās spēkā 22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās 
situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā 
daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.
Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodroši-
nāšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu 
apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne 
vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka 
kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju 
mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai.
Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus “Par pabalsts 
krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19”, secināts, ka pamatojoties uz 
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos 
noteikumos Nr. 15, papildinot tos jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm 
(personām) nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām 
ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā 
ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Pārgaujas novada adminis-
tratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības 
minētājā periodā.
Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 
21. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas 
novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz papildināt noteikt krīzes pabalsts 
ārkārtējās situācijas laikā - vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 80 euro 
mēnesī Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības 
uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palie-
lina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam mēnesī ņemot vērā 
šādus kritērijus:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir 
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz 
cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zau-
dējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ 
nevar veikt darba pienākumus);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot 
valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Lai persona saņemtu krīzes pabalstu valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā, tai 
Sociālajā dienestā jāiesniedz argumentēts iesniegums un, ja iespējams, dokumentus, 
kuri apliecina krīzes situācijas faktu.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 28.1, 28.2, 28.3 un 28.4 punktu un noslēguma 
jautājuma 47. punktu, kas nosaka, ka sasitošo noteikumu Nr. 15 28.1, 28.2, 28.3 un 
28.4punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā 
ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības 
apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, 
ka 2020. gadā papildus būs nepieciešami 4000 euro.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošie noteikumi 
pēc to apstiprināšanas tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv.

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.
“Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

situācijas faktu.
28.4 Noteikumu 28.1 punktā noteikto 

pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasī-
tāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar 
pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu 
naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pa-
balstu natūrā normatīvajos aktos noteikto 
izdevumu apmaksai personas (ģimenes) 
pamatvajadzību nodrošināšanai.”.

2. Papildināt noslēguma jautājumus ar 
47. punktu šādā redakcijā:

“47. Noteikumu 28.1, 28.2, 28.3 un 28.4 
punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts 
daļā vai administratīvās teritorijas daļā 
ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņē-
muma stāvoklis, kas saistīts ar veselības 
apdraudējumu vai ir noteikti pārvietoša-
nās ierobežojumi.”.

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

Labklājības ministrija atgādina, 
ka trūcīgā un maznodrošinātā sta-
tuss dod tiesības ģimenei (perso-
nai) saņemt valsts un pašvaldības 
noteikto atbalstu un atviegloju-
mus.

2020. gada 20. martā pieņemtie 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā paredz, 
ka izsniegtās trūcīgas un mazno-
drošinātas ģimenes (personas) iz-
ziņas  derīguma termiņš ir uzska-
tāms par pagarinātu uz ārkārtējās 
situācijas laiku un vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 
beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 
31.maijam. 

Personas, kuras saņem valsts 
vai pašvaldības apmaksātus  soci-
ālās aprūpes un/vai sociālās reha  -
bilitācijas pakalpojumus kā trū -
cīgas vai maznodrošinātas perso-
nas, var turpināt saņemt šos 
pa  kal pojumus arī situācijā, ja Co-
vid-19 izraisītās ārkārtas situāci-
jas laikā personai beidzas trūcī-
gas vai maznodrošinātā statusa 
derīguma termiņš. Pakalpojuma 
sniedzējam ir iespējams sazināties 
ar klienta pašvaldības sociālo die-
nestu un pārliecināties par izziņas 
derīgumu.  

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, 
tai ir tiesības turpināt saņemt at-
vieglojumus veselības aprūpes 
sistēmā:

• nav jāmaksā pacienta ie-
maksa, saņemot valsts apmaksā-
tus veselības aprūpes pakalpoju-
mus; 

• nav jāmaksā pacienta līdz-
maksājums par vienā stacionēša-
nas reizē veiktu ķirurģisko operā-
ciju; 

• saņemot valsts kompensēja-
mos medikamentus līgumaptiekās 
un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek at-

brīvotas no valsts nekompensētas 
daļas samaksas un maksas par re-
cepti 0,71 eiro. 

Personām, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām ar 
ienākumiem līdz 242 eiro uz cil-
vēku mēnesī, ir tiesības saņemt Ei-
ropas Atbalsta fonda vistrūcīgāka-
jām personām atbalstu – pārtikas 
preču un pirmās nepieciešamības 
preču komplektus, ko nosaka Mi-
nistru kabineta noteikumi. 

Personām, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām ar 
pašvaldības noteikto ienākumu lī-
meni, ir tiesības:

• saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu atbilstoši 
likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajam;

• saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību atbilstoši 
Valsts nodrošinātās juridiskās pa-
līdzības likumā noteiktajam;

• pretendēt uz atbrīvošanu 
no tiesas izdevumu atmaksas 
(lēmumu par atbrīvojumu, vērtē-
jot personas ienākumus, pieņem 
tiesa) atbilstoši Civilprocesa li-
ku mā noteiktajam;

• tiesības saņemt elektroener-
ģijas pakalpojumu par sa mazinātu 
cenu atbilstoši Elektro enerģijas 
tirgus likumā noteiktajam.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists, 64331829, 
egils.zarins@lm.gov.lv

Trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes 
vai personas izziņas 
derīguma termiņš tiek 
pagarināts līdz 31. maijam

Labklājības ministrija

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
mailto:egils.zarins@lm.gov.lv


4

15. MAIJAM

Vidzeme I 2020

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

Pārgaujas novada pašvaldība 4. reizi 
izsludina Grantu konkursu komercdar-
bības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas 
novadā. Konkursa mērķis ir motivēt biz-
nesa veidošanu vai attīstību, atbalstot 
gan jaunu komersantu vai saimniecis-
kās darbības veicēju rašanos, gan esošo 
attīstību Pārgaujas novadā. 

Grantu konkursa uzvarētāji iegūs 
tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību 
par finansējuma piešķiršanu esošās uz-
ņēmējdarbības attīstībai vai jaunas ko-
mercdarbības uzsākšanai.

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS PAGARINĀ-
JUMU, ARĪ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS 
TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS! Pietei-
kumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 
24. februāra līdz 15. maija plkst. 
16.00 Pašvaldības klientu apkalpo-
šanas centrā (“Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts), kā arī elektroniski, sūtot 
pieteikumus uz e-pastu grants@par-
gaujasnovads.lv . 

Ņemot vērā iepriekšējos gados iz-
rādīto interesi par konkursu un arvien 
augošo pieteikumu skaitu, tika nolemts 
palielināt konkursa finansējumu. Šogad 

kopējais Grantu konkursam piešķira-
mais finansējums ir EUR 8000 (astoņi 
tūkstoši eiro). Vienam grantu konkursa 
uzvarētājam atbalsta summa nepār-
sniedz EUR 4000 (četri tūkstoši eiro).

Pirmo reizi šādu konkursu Pārgau-
jas novada pašvaldība izsludināja 2017.
gada nogalē, 2018. un 2019. gadā kon-
kurss tika organizēts pavasarī. Trīs 
gadu laikā saņemti 14 konkursa pietei-
kumi, no kuriem atbalstīti deviņi. Tas 
nozīmē, ka, pateicoties konkursam, trīs 
gadu laikā ir atbalstītas deviņas uzņē-
mēju idejas, kas bagātinājušas Pārgau-
jas novadu ar jauniem uzņēmumiem, kā 
arī jau esošo attīstības veicināšanu. 

Konkursa uzdevums ir veicināt no-
vada ekonomisko attīstību un komerc-
darbības veidošanu, tāpēc arī šogad 
iedzīvotāji tiek aicināti izmantot šo ie-
spēju - pretendēt uz pašvaldības atbal-
stu savu biznesa ideju realizēšanai un 
attīstīšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
Pārgaujas novada mājaslapā www.par-
gaujasnovads.lv

Vairāk informācijas:
     Eva Meijere, 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, 
e-pasts: eva.meijere@pargaujasnovads.
lv, tālr. 27324346

Atkārtoti pagarina 
izsludinātā Grantu 
konkursa pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņu

Ņemot vērā informāciju par neno-
skaidrotu personu aktivitātēm, apmeklē-
jot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka 
pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD 
amatpersonas neveic dzīvojamā sektora 
plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai ap-
sekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par 
plānotajām pārbaudēm iepriekš informē 
par ugunsdrošību objektā atbildībās per-
sonas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īr-
niekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek 
uzrādīts VUGD lēmums.

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amat-

persona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un 
uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības 
pārbaudes tiek veiktas dienesta formas 
tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad ne-
prasīs samaksu par ugunsdrošības pārbau-
des veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas 
ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zva-
niet pa tālruni 67075824 vai meklējiet 
informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par 
aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts 
policijai, zvanot 110.

Plašākai informācijai:
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa, prese@vugd.gov.lv

Iedzīvotāju ievērībai – 
ārkārtējas situācijas laikā VUGD 
neveic plānotās pārbaudes 
dzīvojamā sektorā

Didzis Baumanis,
Pārgaujas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks

Kopš 29. marta, saistībā ar valstī noteikto 
ārkārtējo stāvokli, valdība lēmusi arī par 
stingrākiem sociālās distancēšanās notei-
kumiem. 

Ārkārtējās situācijas laikā ārpus mājām 
vienkopus ļauts atrasties diviem cilvēkiem, 
visur – veikalā, darbā, mežā – jāievēro 
2 metru distance. Izņēmums ir vienas ģime-
nes locekļi, kas dzīvo kopā. Savukārt sakaru 
operatoriem ir tiesības un pienākums no-
drošināt datus par Covid-19 inficēto vai to 
kontaktpersonu atrašanās vietām, ja radu-
sies nepieciešamība veikt epidemioloģisko 
izmeklēšanu. 

Ņemot vērā ar ārkārtējo stāvokli saistītos 
aizliegumus, arī Pārgaujas novada pašval-
dības policija pastiprināti veic un turpinās 
veikt patrulēšanu novada teritorijā, īpaši 

pievēršot uzmanību vietām, kur mēdz pul-
cēties iedzīvotāji, piemēram, tirdzniecības 
iestāžu teritorijas, sporta un spēļu laukumi, 
daudzdzīvokļu māju pagalmi. 

Pagaidām iedzīvotāji par sociālās distan-
cēšanās noteikumu neievērošanu saņem 
brīdinājumu, kā arī detalizētu skaidrojumu 
par to, kā jārīkojas un kas jāievēro, atrodo-
ties sabiedriskās vietās, tomēr atgādinām, 
ka par noteikto ierobežojumu neievērošanu 
paredzēta administratīvā atbildība. Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 
pantā, paredzēts naudas sods fiziskām 
personām līdz 2000 eiro un juridiskām 
personām līdz 5000 eiro. Par nepilngadīgo 
personu izdarītajiem pārkāpumiem admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu var sastā-
dīt vecākiem vai nepilngadīgā likumiskiem 
aizbildņiem.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, 
ievērot distancēšanās noteikumus, kā arī 
visus piesardzības pasākumus!

Pārgaujas novadā 
pastiprināti tiek veikta 
publisko vietu kontrole

mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:grants@pargaujasnovads.lv
http://www.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

Brīvprātīgais darbs ir individuāli 
vai grupā veiktas aktivitātes vietējās 
sabiedrības labā, un to var veikt 13–
25 gadus veci jaunieši. Brīvprātīgais 
darbs tiek arvien augstāk vērtēts, jo 
veicina jauniešu, brīvprātīgā darba 
veicēju kompetenču uzlabošanu, 
darba pieredzes veidošanos, kā arī 
popularizē solidaritāti kā vērtību.

Sākot ar šo gadu, arī Pārgaujas no-
vada pašvaldība kļuvusi par jauniešu 
brīvprātīgā darba organizētāju, pie-
dāvājot jauniešiem līdzdarboties 
dažādās pašvaldības organizētās no-
risēs kā brīvprātīgā darba veicējiem. 
Brīvprātīgs darbs nenozīmē darīt to, 
kas nepatīk. Tā veicējs pats personīgi 
izvēlas, vai veicamais darbs atbilst 
viņa interesēm un vajadzībām. 

Lai kļūtu par brīvprātīgā darba 
veicēju Pārgaujas novadā, nepie-
ciešams aizpildīt brīvprātīgā darba 
veicēja pieteikuma anketu, kas elek-
troniskā formātā pieejama Pārgaujas 
novada mājaslapas sadaļā “Jaunieši”. 
Klātienē anketu pēc ārkārtējās si-
tuācijas ierobežojumu beigām varēs 
aizpildīt Pārgaujas novada klientu 
apkalpošanas centrā “Iktes”, Stalbē. 
Tiks veidota brīvprātīgā darba vei-
cēju datu bāze, kurā tiks apkopota 
informācija par brīvprātīgā darba 
veicējiem, kā arī tām nozarēm, kurās 
viņi labprātāk darbotos. Atbilstoši 
izvēlētajai nozarei, jauniešiem, kuri 
būs reģistrējušies brīvprātīgajam 
darbam, tiks piedāvāta iespēja to 

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore

Pārgaujas novada pašvaldība 
saņēmusi Brilonas (Vācija) pilsē-
tas mēra Kristofa Barča (Christof 
Bartsch) vēstuli ar paziņojumu, ka 
40. Starptautiskās Hanzas dienas 
Brilonā šogad nenotiks. Lēmumu 
par svētku atcelšanu pieņēmis Han-
zas savienības prezidijs kopā ar 
svētku rīkotājiem. Hanzas dienas 
Brilonā bija paredzētas no 4. līdz 
7. jūnijam. 

Savā vēstulē Barča kungs aicina 
būt saprotošiem, ka šādi rīkoties 
piespieduši šī brīža apstākļi saistībā 
ar pasauli aptvērušo vīrusu. Brilona 
Hanzas dienu pasākumam bija pie-
teikusies pirms 24 gadiem, 5 gadus 
bija noritējuši gatavošanās darbi. 
Svētku norisē bija plānots iesais-

tīt daudzus Brilonas iedzīvotājus. 
“Brilonieši būtu bijuši lieliski svētku 
saimnieki un visa Hanzas saime 
būtu jutusies iepriecināta”. 

Barča kungs apliecina, ka iesāk-
tie projekti Brilona tiks turpināti, 
un Brilona par sevi noteikti atgādi-
nās nākamajās, 41. Starptautiska-
jās Hanzas dienās, kas paredzētas 
2021. gada augustā Rīgā. “Mēs sagla-
bāsim kopīgo Hanzas garu, savstar-
pēju uzticamību, robežu atvērtību 
un vienotas Eiropas izjūtu!”

veikt. 
Brīvprātīgo veiktais darbs tiks uz-

skaitīts brīvprātīgā darba uzskaites 
grāmatiņās, kā arī gada beigās tiks 
apliecināts, piešķirot darba veicējam 
apliecinājumu par nostrādātajām 
stundām, kā arī brīvprātīgā darba 
veikšanas procesā attīstītajām kom-
petencēm. Lai varētu saņemt aplie-
cinājumu, gada laikā jāveic vismaz 
30 stundas brīvprātīgā darba. Šāda 
darba forma ir nozīmīga jauniešu 
personības veidošanās procesā, jo 
tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, 
kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, tradīci-
jas u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz 
iegūt praktiskās iemaņas individuāli 
vai, sadarbībā ar līdzīgi domājoša-
jiem darbojoties, strādājot, veidot 
un attīstīt vidi sev apkārt. Tas sekmē 
jaunieša iespējas iekļauties gan sa-
biedrībā, gan darba tirgū. Šobrīd 
darba devēji daudz vairāk novērtē 
kandidātus ar brīvprātīgā darba pie-
redzi. 

Jaunieti, ja brīvprātīgā darba veik-
šana Tevi ir ieinteresējusi, aicinām 
iepazīties ar Jauniešu brīvprātīgā 
darba apliecināšanas vadlīnijām, kas 
pieejamas Pārgaujas novada mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Jaunieši”. 

Vairāk informācijas par jauniešu 
brīvprātīgā darba iespējām un tā or-
ganizēšanu:

Iluta Beķere, 
Pārgaujas novada sabiedrisko at-

tiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa
E-pasts: iluta.bekere@pargaujas-

novads.lv 

Jauniešiem Pārgaujas 
novadā iespējams 
veikt brīvprātīgo 
darbu

Starptautiskās 
Hanzas dienas Vācijā 
atceltas

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēšanas pasāku-
miem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pants 
nosaka, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasi-
nātas publiskas personas un publiskas perso-
nas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas 
un speciālās ekonomiskās zonas uz likuma 
darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru 
komersantus no publiskas personas mantas 
un publiskas personas kontrolētas kapitāl-
sabiedrības mantas nomas maksas vai lemj 
par nomas maksas samazinājumu un par 
publiskas personas mantas izmantošanu, kā 
arī nepiemēro kavējuma procentus un līgum-
sodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot 
naudu par patērētajiem pakalpojumiem – 
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi 
un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpoju-
miem. 

Savukārt 2020. gada 3. aprīlī spēkā stāju-
šies Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 “No-
teikumi par publiskas personas un publiskas 
personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai sa-
mazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 
izplatību” nosaka kārtību, kādā atvieglojumi 

tiek piešķirti, kā arī kritērijus komersantiem, 
kuri var saņemt atvieglojumus nekustamā 
īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas 
atbrīvojumam vai samazinājumam.

Ja komersantus, kuriem ir noslēgti un 
spēkā esoši nekustamā īpašuma vai kustamas 
mantas nomas līgumi ar Pārgaujas novada 
pašvaldību, ir skārusi krīze, viņiem iespējams 
pieteikties nomas maksas atvieglojumiem, 
rakstot iesniegumu. Iesniegumus par nomas 
maksas atbrīvojumu vai samazinājumu iz-
skata, un lēmumus pieņem Finanšu nodaļa, 
ievērojot Ministru kabineta 02.04.2020. no-
teikumus Nr. 180.  “Noteikumi par publiskas 
personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu 
sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Iesnieguma paraugs pieejams Pārgaujas 
novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv

Vairāk informācijas:
Līga Medne, 
Finanšu nodaļas vadītāja
e-pasts: liga.medne@pargaujasnovads.lv 

Nomas maksas 
atvieglojumi 
krīzes skartajiem 
komersantiem

2  m

Ievēro higiēnas pasākumus!
Rokasspiedienu vietā 
vēlams izmantot citas 
sasveicināšanās metodes

Regulāri mazgā rokas

Atceries par virsmu 
dezinficēšanu

Izvairies no sejas 
aizskaršanas ar rokām

Regulāri vēdini telpas

Paliec mājās, ja...

• Ja jūties slims/-a

• Ja kāds no ģimenes
    locekļiem ir slims 

INFORMĀCIJAS AVOTS: SPKC, VESELĪBAS MINISTRIJA 

Rūpējies par savu fizisko
un mentālo veselību!

• Ievēro veselīgu dzīvesveidu
• Mazini satraukumu, 
ierobežojot laiku, ko pavadi 
skatotie, klausoties vai lasot 
mediju atspoguļojumu, ja tas 
Tevi nomāc
• Aktuālo informāciju meklē 
tikai oficiālajos informācijas 
avotos!

Esi atbildīgs!
Atceries par 
distances ievērošanu!
Ievēro sociālās
distancēšanās
ierobežojumus

Bez vajadzības neapmeklē 
publiskas vietas, kā arī radu un draugu 
apciemojumus atliec uz citu laiku 

Centies pēc iespējas 
vairāk izmantot 
attālināti sniegtos 
pakalpojumus un 
sazināties ar iestādēm 
elektroniski vai 
telefoniski

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:liga.medne@pargaujasnovads.lv
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Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā “Daibe” 
(RAAC “Daibe”) šobrīd turpinās 
atkritumu pieņemšanas, apstrā-
des un noglabāšanas procesi 
atbilstoši vides aizsardzības 
prasībām. Tiek nodrošināti un 
attīstīti drošības pasākumi dar-
binieku un klientu veselības aiz-
sardzībai.

Klientiem, kuriem ir noslēgts 
līgums ar RAAC “Daibe” par at-
kritumu izvešanu vai pieņem-
šanu, ir iespēja bez maksas no-
dot lauksaimniecībā izmantoto 
iepakojumu – plēves, maisus, 
kannas (tīrus, bez dažāda veida 
piejaukumiem). Par maksu var 
nodot lielgabarīta un būvgružu 
atkritumus, kā arī riepas un az-
bestu saturošu materiālu - jumta 
šīferi. RAAC “Daibe” klientiem 
no šīs nedēļas ir iespēja norē-
ķināties ne tikai ar bankas pār-
skaitījumu, bet arī ar maksājuma 

karti. Skaidras naudas darījumi 
nav iespējami.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas 
pirmo reizi izmantot RAAC 
“Daibe” pakalpojumus un ie-
priekš nav noslēgts līgums par 
atkritumu izvešanu vai pieņem-
šanu, nepieciešamais pakalpo-
jums ir jāpiesaka pirms doša-
nās uz RAAC “Daibe” pa tālruni 
28394140 (darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 17.00).

Visi ražošanas procesi, tai 
skaitā atkritumu priekšapstrāde 
un sagatavošana pārstrādei, 
RAAC “Daibe” šobrīd tiek nodro-
šināti nepieciešamajā apjomā. 
Darbinieki lieto izsniegtos indi-
viduālās aizsardzības līdzekļus, 
ieviesti drošības pasākumi dar-
binieku pārvadāšanā un ikdie-
nas darba organizēšanā.

RAAC „Daibe” ir iežogota un 
apsargāta teritorija, kurā notiek 
atkritumu apstrāde un kon-
trolēta apglabāšana atbilstoši 
Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikas likumdošanas prasī-
bām.

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

SIA “ZAAO” aicina būt atbildī-
giem un izmest atkritumus tam 
paredzētās vietās. Atgādinām, ka 
ZAAO darbības reģionā ir plaši 
attīstīta atkritumu apsaimnie-
košanas sistēma gan nešķirotu 
sadzīves atkritumu nodošanai, 
gan otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu dalītai nodošanai.

Mājsaimniecībās radušos 
atkritumus nedrīkst atstāt da-
žāda tilpuma maisos zemē pie 
publiskiem konteineriem vai tos 
novietot uz vai pie pilsētās iz-
vietotajām mazajām atkritumu 
urnām. Tāpat atkritumu maisus 
nedrīkst novietot pie EKO lau-
kumu nožogojuma un vārtiem, 
nedrīkst atkritumus izmest me-
žos un citās zaļajās zonās. 

Vēršam uzmanību, ka aizvien 
vairāk pašvaldības publiskās vie-
tās izvieto novērošanas kameras 
nelegālo atkritumu izmetēju fik-
sēšanai. Bieži izdodas identificēt 
neatļautās vietās atstātu atkri-

tumu maisu saimniekus, jo ne-
reti tajos tiek konstatēta infor-
mācija, kas liecina par atkritumu 
izmetēja identitāti. Noskaidrotā 
informācija kopā ar foto fiksāciju 
tiek nodota pašvaldību policijai, 
pārkāpuma izskatīšanai un soda 
piemērošanai.

Katrs atkritumu radītājs ir 
atbildīgs par savu radīto atkri-
tumu apsaimniekošanu, noslē-
dzot līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju.  Par neatbilstošu 
atkritumu apsaimniekošanu un 

pārkāpumu izdarīšanu var tikt 
piemērots administratīvais sods 
pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa. Fiziskajām 
personām naudas sods var sas-
niegt pat 1000 eiro, bet juridis-
kajām personām tas var tik no-
teikts līdz 2900 eiro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanai izmanto-
tos transportlīdzekļus vai bez to 
konfiskācijas.

Būsim atbildīgi par savu un 
līdzcilvēku veselību, kā arī ap-
kārtējās vides tīrību!

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada 
pavasara un vasaras mēnešos 
piedāvā lauksaimniekiem bez 
maksas nodot lauksaimniecībā 
izmantoto iepakojumu Reģio-
nālajā atkritumu apsaimnie-
košanas centrā “Daibe” (RAAC 
“Daibe”), ierobežotā daudzumā 
bez maksas ZAAO darbības re-
ģiona 20 EKO laukumos vai pie-
teikt konkrētā atkritumu veida 

savākšanu no saimniecības adre-
ses par maksu.

ZAAO Šķiroto atkritumu sa-
vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Atgādinām, ka dedzi-
nāt un aprakt plēves, maisus un 
citu lauksaimniecības iepako-
jumu ir videi kaitīgi, un, šādi rī-
kojoties, tiek izdarīts kaitējums 
gan pašu apstrādātajiem lau-
kiem, gan cilvēku veselībai. Ai-
cinām lauksaimniekus atbildīgi 
un videi draudzīgi atbrīvoties 
no izmantotajiem materiāliem, 
dodoties uz RAAC “Daibe”, EKO 
laukumiem vai piesakoties iz-
braukuma pakalpojumam. Ap-
liecinām, ka savāktās plēves un 
plastmasas kannas pēc pāršķiro-
šanas, atbilstoši pārstrādes rūp-
nīcu kvalitātes prasībām, nonāks 
pārstrādes rūpnīcās jaunu pro-
duktu ražošanai.” 

Lauksaimniecības iepako-
jumu RAAC “Daibe” pieņem bez 
maksas neierobežotā daudzumā 
atbilstošā kvalitātē, iepriekš pie-
sakoties pa tālr. 28394140 : 

Skābbarības ruļļu, bedru plē-
ves tiek pieņemtas bez salmu, 
zāles, skābbarības, koka, zemes, 
šņoru, sietu utml. piemaisījuma. 
Nepieņem plēvi ar agroplēves 
pārklājumu, metalizētu plēvi.

HDPE kannām jābūt noskrū-
vētiem korķiem, tām jābūt iz-
skalotām; nepieņem remontu 
darbos izmantotas kannas vai 
kannas ar krāsu piejaukumiem.

Big-bag maisiem jābūt rūpīgi 
izpurinātiem, bez piejaukumiem.

Ja lauksaimniecības iepako-

jums nav prasītajā kvalitātē, par 
tā nodošanu RAAC “Daibe” tiek 
piemērota nodošanas maksa 
66,79 eiro par tonnu plus PVN. 
Iespējami tikai bezskaidras nau-
das norēķini (pārskaitījums, 
bankas karte).

HDPE kannas un big-bag 
maisus tīrus, bez piejaukumiem 
klienti bez maksas var nodot 
EKO laukumos – ierobežojums 
vienai atvešanas reizei uz EKO 
laukumu ir 5 m3.

Lauksaimniecības iepako-
jums no klientu adresēm tiks 
vākts ar presmašīnu vai automa-
šīnu ar hidromanipulatoru, pie-
mērojot samaksu atkarībā no sa-
vākšanas veida, materiāla veida 
un daudzuma. Lūgums ievērot 
materiāla nodošanas kvalitātes 
prasības! Pieteikumus lauksaim-
niecības iepakojuma savākšanai 
no saimniecības pieņem darba 
laikā pa tālruni 29221847 vai 
e-pastā: zaao@zaao.lv. Plašāka 
informācija par pakalpojuma 
maksu pieejama www.zaao.lv sa-
daļā “Lauksaimniekiem”.

ZAAO izsniedz izziņu par kon-
krētā saimniecībā savākto vai 
saimniecības nodoto atkritumu 
veidu un apjomu, kas derīgs ie-
sniegšanai Valsts vides dienestā 
kā apliecinājums, ka šie atkri-
tumi nodoti atbilstoši likumdo-
šanai un tiek pārstrādāti vai no-
glabāti videi draudzīgā veidā.

Plašāka informācija par pa-
kalpojumu un struktūrvienību 
darba laiki pieejami uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv.

Aktuālie Reģionālā 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
centra “Daibe” 
pakalpojumi

Lauksaimniecībā izmantotā 
iepakojuma nodošanas iespējas 
ZAAO darbības reģionā

Nelegāla atkritumu izmešana 
ir atklājama un sodāma

Publicitātes foto

Publicitātes foto

http://www.zaao.lv
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Pārtikas un veterinārais dienests ir 
nācis klajā ar ieteikumiem mājdzīvnieku 
īpašniekiem Covid-19 sakarā.

Ņemot vērā, ka slimība ir jauna un šajā 
jomā nav pietiekami daudz pētījumu, bet 
atsevišķos gadījumos tomēr Covid-19 vī-
rusa klātbūtne ir konstatēta arī dzīvnie-
kiem, Pārtikas un veterinārais dienests 
aicina būt piesardzīgiem:

• neglaudīt svešus un klaiņojošus 
mājdzīvniekus, netuvoties tiem, neņemt 
uz mājām;

• pēc jebkura kontakta ar mājdzīv-
nieku (arī tad, ja tas ir savs mājdzīvnieks) 
mazgāt rokas;

• neļaut svešiem cilvēkiem glaudīt 
savu mājdzīvnieku;

• pastaigas laikā neļaut savam māj-
dzīvniekam kontaktēties ar citiem māj-
dzīvniekiem;

• ja personai ir apstiprināta saslim-
šana ar Covid-19, izvairīties no pārāk 
cieša kontakta ar savu mājdzīvnieku (ne-
tuvināt mājdzīvniekam seju, neglaudīt 
mājdzīvnieku). 

Ja slimošanas laikā nav kas par māj-
dzīvnieku parūpējas, iespējams to ievietot 
PVD reģistrētā veterinārajā klīnikā, pat-
versmē vai viesnīcā (iepriekš piesakoties, 
kā arī informējot šo vietu par to, ka dzīv-
nieka īpašnieks ir Covid pozitīvs). 

Avots: Pārtikas un veterinārā dienesta 
mājaslapa www.pvd.gov.lv 

Atgādinām, ka pavasaris ir laiks, kad 
ir novērojama pastiprināta dzīvnieku 
klaiņošana dzimumtieksmes apmierinā-
šanai. Tāpēc šobrīd iespējamā Covid-19 
izplatība ar mājdzīvnieku palīdzību var 
nopietni palielināt inficēto cilvēku skaitu.

Informāciju sagatavoja: 
dzīvnieku patversmes “Mežavairogi”
valdes locekle Danuta Priede
tel. 26479144

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

No šā gada 20. aprīļa līdz 20. maijam 
ikviens SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības re-
ģiona iedzīvotājs, ievērojot valstī noteik-
tos piesardzības pasākumus, aicināts pie-
dalīties akcijā “Elektronikas šķiratlons”, 
ko organizē Latvijas Zaļais punkts kopā 
ar partneriem. Tās ietvaros, bezkontakta 
ceļā nododot savas nolietotās elektroie-
kārtas ZAAO 20 EKO laukumos, varēs pie-
dalīties arī balvu izlozē.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis: “ZAAO darbības reģionā aktīvi 
strādājam ne tikai atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumu dažādošanai, 
bet arī izglītojam iedzīvotājus paradumu 
maiņai, kas sekmē atbildīgu rīcību vides 
aizsardzībai. Aicinām iesaistīties “Elek-
tronikas šķiratlonā”, ievērojot EKO lauku-
mos norādītos pasākumus klientu un dar-
binieku veselības drošībai. Atgādinām, ka 
EKO laukumos ir plašas pārstrādei derīgo 
materiālu nodošanas iespējas, kuras var 
izmantot arī konkrētās akcijas laikā”.

Starp dalībniekiem, kuri kādā no šķiro-
šanas laukumiem būs nodevuši nolietotās 
elektroiekārtas, 31. maijā tiks izlozēta 
lielā balva – jauns televizors, kā arī vei-
kalu tīkla “top!” dāvanu kartes un citas 
pārsteiguma balvas.

ZAAO EKO laukumi atrodas Alojā, 
Apē, Augšlīgatnē, Cēsīs, Dzērbenē, Jaun-
piebalgā, Limbažos, Mazsalacā, Raganā, 
Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, 
Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un 

Piedalies “Elektronikas 
šķiratlonā” EKO laukumos 
un laimē vērtīgas balvas!

Reģionālajā atkritumu apsaimniekoša-
nas centrā “Daibe”. Precīzas EKO laukumu 
atrašanās vietas un darba laikus var no-
skaidrot ZAAO mājaslapā: www.zaao.lv/
lv/privatpersonam/eko_karte. 

Ierodoties EKO laukumā, aicinām rū-
pīgi ievērot valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus, fizisko distancēšanos un iero-
bežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat 
pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi 
nomazgāt rokas vai veikt to dezinfekciju. 

Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu 
nodošanu pārstrādei, elektroiekārtas 
EKO laukumā ir jānovieto tikai tām pare-
dzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, 
piemēram, ledusskapim jābūt ar kompre-
soru, televizoram – ar kineskopu, dato-
ram – ar mātes plati u.tml. 

Akciju “Elektronikas šķiratlons” orga-
nizē Latvijas Zaļais punkts un SIA “Eco 
Baltia vide” sadarbībā ar veikalu tīklu 
“top!”. Tā norisināsies visā Latvijā ko-
pumā vairāk nekā 40 šķirošanas lauku-
mos. Plašāk par akciju var uzzināt mājas-
lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. 

Atgādinām, ka visa veida nolietotās 
un nederīgās sadzīves un elektrotehni-
kas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, 
ledusskapji, plītis, datori, monitori, te-
lefoni u.c. – tiek klasificētas kā videi kai-
tīgi un bīstami atkritumi. Ja baterijas vai 
elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai 
pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē 
rada toksisku piesārņojumu, kaitējot gan 
dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekār-
tas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, 
piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsud-
rabu u.c. 

Par Covid-19 
iespējamo 
izplatību ar 
mājas (istabas) 
dzīvniekiem

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja 

Mājražotāja vai mazā ražotāja piedā-
vātā produkcija tapusi, izmantojot vis-
maz 70% vietējas izcelsmes izejvielu, kas 
izaudzēta pašu saimniecībā vai iegādāta 
no cita pašmāju ražotāja – šis ir galvenais 
kritērijs, lai Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra (LLKC) katalogā www.
novadagarsa.lv iekļautu jau nu vietējo ra-
žotāju.

Kataloga mērķis ir apzināt un vienuviet 
apkopot Latvijas mazos ražotājus, mājra-
žotājus un ar laiku arī ēdinātājus, tādējādi 
radot regulāri aktualizējamu datubāzi, 
kas ļautu sabiedrībai iepazīt pašmāju ra-
žotājus un viņu piedāvājumu. Katalogā 
rodama informācija par bioloģiskajiem 
un integrētajiem ražotājiem, kā arī tiem, 

kuriem piešķirtas kvalitātes zīmes – Zaļā 
karotīte, GLOBALG.A.P. Pašlaik katalogā 
apkopotas teju 500 saimniecības un to sa-
raksts tiek papildināts katru dienu.

LLKC veidotā kataloga galvenā misija ir 
radīt ilgtspējīgu vietējās pārtikas sistēmu, 
kas nodrošina pārtikas produktu izseko-
jamību un kvalitāti, vienlaikus veicinot 
atbildīgu to patēriņa palielināšanos. Ka-
talogs ir ieguvums kā pircējam un ražotā-
jam, tā pašvaldībai un valstij kopumā.

Izmantojot katalogā rodamo infor-
māciju par saimniecību, PIRCĒJS var būt 
neatkarīgs no globālajām pārtikas piegā-
des ķēdēm, skaidri zināt, kurš un kā tieši 
ražo izvēlēto produktu, saņemt kvalita-
tīvu produktu, vienlaikus atbalstot vietējo 
zemnieku un reģiona ekonomiku, kā arī 
lauku attīstību.

RAŽOTĀJS ar kataloga starpniecību rod 
aizvien jaunus klientus, nodrošinot iztiku 
savai ģimenei, kas savukārt ļauj dzīvot sa-
skaņā ar paša izvēlēto dzīvesveidu. Spējot 
kvalitatīvi dzīvot un nodrošināt iztiku re-
ģionos, ražotājs var cerēt arī uz pēctecību 
savam biznesam – ja bērni redz, ka vecāku 
izvēlētais ceļš ļauj dzīvot laukos, ir liela ie-
spējamība, ka viņi izvēlēsies iesākto tur-
pināt.

Aicinām novada mājražotājus, pārstrā-
dātājus un zemniekus sūtīt pieteikumus 
ar vēlmi piedalīties kataloga papildinā-
šanā uz e-pastu: novadagarsa@llkc.lv vai 
sazināties ar lauku attīstības konsultanti 
Pārgaujas novadā Daigu Stikuti, e-pasts 
daiga.stikute@pargaujasnovads.lv, daiga.
stikute@llkc.lv, tālr. 26465544.

Katalogs “Novada Garša” – 
vietējās produkcijas 
ražotājiem

Zemessardze dod iespēju Latvijas pil-
soņiem un pilsonēm no pamatnodarbo-
šanās – darba vai studijām – brīvajā laikā 
brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties 
par tās aizsardzību. 

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus ve-

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons aicina 
Pārgaujas novada iedzīvotājus, kuri vēlas 
dot ieguldījumu mūsu valsts aizsardzībā, 
pievienoties Zemessardzei

cus Latvijas Republikas pilsoņus bez so-
dāmības vai apsūdzībām par nozieguma 
izdarīšanu. Plašāka informācija pieejama 
Zemessardzes tīmekļvietnē www.zs.mil.
lv.

Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, 

Pārgaujas un apkārtējo novadu iedzīvo-
tāji aicināti zvanīt uz tālruņa numuru 
26574955 vai rakstīt uz  e-pastu: 27bn@
mil.lv.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbil-
dība!

http://www.pvd.gov.lv
http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte
http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte
http://www.zalais.lv
http://www.zs.mil.lv
http://www.zs.mil.lv
mailto:27bn@mil.lv
mailto:27bn@mil.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.

Ņemot vērā paaugstinātās drošības 
apstākļus un pašreiz noteikto sociālās dis-
tancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 
16.maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru 
liekot uz individuālo talkošanu, kas no-
zīmē arī vairāk individuālo talkas vietu 
pieteikumu. 

Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus do-
ties talkot šādi: 

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastai-
gājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot sa-
vas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat 
vienas mājsaimniecības pārstāvji, talkojiet 
droši kopā; ja esat draugi vai paziņas, ievē-
rojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene 
kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas 
mājsaimniecības pārstāvjiem. 

Mūsu pienākums ir būt veseliem, pie-
tiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, 
kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nāka-
majām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un 
atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!

Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas 
talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru 
atradīsiet Lielās Talkas mājas lapā https://
talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šo  gad ir no-
tikušas izmaiņas:

• labiekārtošanas talkas var pieteikt 
ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas 
notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās 
var būt talkas, kuras notiek uz privātas ze-
mes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums 
ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi 
ir radušies, aizved paši rīkotāji; 

• uzkopšanas talkas ir tās, kuras no-

tiek publiskās teritorijās un kurām ir ne-
pieciešams pašvaldības saskaņojums, lai 
sa ņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek 
nodrošināta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopša-
nas talkas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks 
saņems pieeju savam talkas profilam, kas 
ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto 
talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī 
koordinatoriem ļaus labāk komunicēt tal-
košanas vietas, kā arī apzināt potenciālo 
talkotāju skaitu tajās.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs 
piederam nākotnei – Latvija pieder nākot-
nei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus 
vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta – 
Latvija”. Tā mērķis veicināt izpratni, ka 
mums jārūpējas par savu sētu un pagalmu, 
kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir 
mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus ai-
cinām vairāk pievērsties savas apkārtnes 
sakārtošanai, ievērojot visus sociālās dis-
tancēšanās noteikumus. 

16. maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā 
brīža piesardzības apstākļus, ja tādi talkas 
brīdī būs aktuāli. Ja nebūs, talkojam kā pa-
rasti. Bet gatavojamies arī talkot kopā ar 
visu pasauli š.g. 19. septembrī Pasaules 
talkā!

Lielās Talkas koordinators 
 Pārgaujas novadā: 

Druvis Kreituzis, komunālās
 saimniecības vadītājs Straupes pagastā,

 tālr.: 64132196, 22009250  
Informāciju sagatavoja Vita Jaunzeme, 

Lielās Talkas vadītāja

Lielā Talka aicina cilvēkus talkot

Vai arī Tavai mamma ir kādreiz Tev devusi īpaši vērtīgu padomu, kurš bijis un vien-
mēr būs noderīgs? Piemēram, “daudz nedusmojies, citādi veidosies krunkas”, “lai uz ku-
rieni dodies, vienmēr ņem līdzi vilnas zeķes” vai “lai ēdiens būtu garšīgs, tas jāgatavo 
labā garastāvoklī”. 

Tuvojoties Mātes dienai, aicinām dalīties ar savu mammu, vecmammu labākajiem 
padomiem. Sūti vērtīgo padomu privātā ziņā vai uz e-pastu iluta.bekere@pargaujasno-
vads.lv līdz 5. maijam. Visi iesūtītie mammu padomi tiks apkopoti un publicēti Pārgau-
jas novada Facebook lapā, kur par tiem līdz pat Mātes dienai – 10. maijam – varēs balsot. 
Tām trim mammām, kuru padomi saņems vislielāko balsu skaitu, Pārgaujas novads no-
sūtīs nelielu pārsteigumu. 

MĀTES DIENAI VELTĪTS KONKURSS

LĪDZ 5. MAIJAM IESŪTI
NODERĪGĀKO MAMMAS PADOMU

@PARGAUJASNOVADS ILUTA.BEKERE@PARGAUJASNOVADS

PAR IESŪTĪTAJIEM MAMMU PADOMIEM VARĒS BALSOT 
PĀRGAUJAS NOVADA FACEBOOK LAPĀ LĪDZ 10. MAIJAM

3 MAMMAS, KURU PADOMI SAŅEMS VISVAIRĀK BALSU, 
SAŅEMS NELIELU PĀRSTEIGUMU NO PĀRGAUJAS NOVADA

Runā, ka mammas vienmēr 
zinot kā labāk! 

ESI VĒRĪGS UN IZPALĪDZI!
Laikā, kad valstī izsludināta ārkārtēja situācija saistībā 

ar Covid – 19 un spēkā ir vairāki aizliegumi un 
ierobežojumi, lūdzam līdzcilvēkus būt vērīgiem un 
atsaucīgiem pret cilvēkiem, kuriem pārvietošanās, 

lai sarūpētu pārtiku vai medikamentus, ir apgrūtināta.

Palīdziet paši vai sniedziet informāciju 
Sociālajam dienestam, zvanot pa tālr. 26134703.

Būsim saprotoši un atbildīgi, palīdzēsim cits citam – 
visi labie darbi reiz atmaksājas!

Ārkārtējās situācijas laikā tirdziņš Straupes zirgu pastā netiek rīkots. 
Ziņas par nākamo tirdziņu skatiet www.straupestirdzins.lv

https://talkas.lv/pieteikt-talku/
https://talkas.lv/pieteikt-talku/
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
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