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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.
•	 Pārgaujas	novada	teritorijā	esošās	izglītības	iestādes	

savu	darbu turpina attālināti.
•	 Pirmsskolas	izglītības	iestādēs	darbojas	dežūrgrupas.
•	 Paredzēts,	ka	kultūrizglītības	procesi,	sporta	

profesionālās	ievirzes	un	interešu	izglītības	programmu	
mācību	procesi,	mēģinājumi	drīzumā varēs atsākties.

•	 Sporta	un	trenažieru	zāles	Pārgaujas	novadā	
apmeklētājiem	nav pieejamas.

•	 Bērnu	rotaļu	laukumi,	kā	arī	brīvdabā	pieejamais	sporta	
inventārs	un	trenažieri	pieejami	apmeklētājiem,	
individuāli	ievērojot	higiēnas	pasākumus.

•	 Straupes	un	Raiskuma	pagasta	bibliotēkas	atvērtas 
apmeklētājiem,	ievērojot	piesardzības	pasākumus.	
Par pakalpojumu	saņemšanu	Stalbes	pagasta	bibliotēkā	
iepriekš	jāsazinās	ar	bibliotekāri.

•	 Tiek	atcelti vai pārcelti	visi	publiskie	pasākumi.

 Pārgaujas	novada	pašvaldība	aicina	iedzīvotājus	turpināt	būt	
uzmanīgiem,	īstenot	piesardzības	un	higiēnas	pasākumus,	
rūpēties	par	savu	un	līdzcilvēku	veselību.	Pakalpojumu	

saņemšanas	nepieciešamības	gadījumā	lūgums	sazināties	
ar	atbildīgajiem	speciālistiem	telefoniski	vai	elektroniski,	

maksimāli	samazinot	tiešo	kontaktu.	

Lai	iegūtu	aktuālo	informāciju	par	situāciju	valstī,	par	
veicamajiem	piesardzības	un	higiēnas	pasākumiem,	kā	arī,	
lai	pasargātu	sevi	no	maldīgas	informācijas,	aicinām	meklēt	
to	uzticamos	un	pārbaudītos	informācijas	avotos,	piemēram,	
mājaslapā	www.Covid19.gov.lv	vai	Veselības	ministrijas	un	

Slimību	profilakses	un	kontroles	centra	mājaslapās.

Vairāk informācijas www.pargaujasnovads.lv

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

20. maijā Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”, 
ievērojot visus nepieciešamos 
drošības pasākumus un 2m dis-
tanci, notika Pārgaujas novada 
pašvaldības izsludinātā Grantu 
konkursa pieteikumu izvērtē-
šana. 

Sākotnēji Grantu konkursa 
pieteikumu pieņemšana bija 
noteikta laikā no 2020. gada 
24. februāra līdz 20. martam, to-
mēr, ņemot vērā valstī noteikto 
ārkārtējo situāciju, Pārgaujas 
novada pašvaldība pieteikumu 

pieņemšanu divas reizes paga-
rināja, kā rezultātā pieteikumus 
varēja iesniegt līdz 15. maijam. 
Projektu konkursa mērķis ne-
mainīgi ir motivēt biznesa veido-
šanu vai attīstību, atbalstot gan 
jaunu komersantu vai saimnie-
ciskās darbības veicēju rašanos, 
gan esošo attīstību Pārgaujas 
novadā.

Šogad tika saņemti desmit 
biznesa ideju pieteikumi, to-
mēr viens no projektiem tika 
atsaukts no dalības konkursā, 
kas nozīmē, ka izvērtēšanas 
dienā deviņu ideju autori tikās 
ar Grantu konkursa izvērtēša-
nas komisiju – Pārgaujas novada 
pašvaldības Attīstības plānoša-
nas nodaļas vadītāju Evu Meijeri, 
Finanšu nodaļas vadītāju Līgu 
Medni, iepirkumu speciālisti Ilvu 
Rusmani, tūrisma organizatori 
Rudīti Vasili, teritorijas plāno-
tāju Krišjāni Baltpurviņu, kā arī 
ārējiem ekspertiem – AS “Attīs-
tības finanšu institūcija Altum” 
Vidzemes reģiona vadītāju Olitu 
Untālu, LIAA Valmieras biznesa 
inkubatora vadītāju Jurģi Prie-
dīti. 

Iesniegtie projektu pietei-
kumi un idejas bija ļoti dažādas – 
tūrisms, lauksaimniecība, pro-
duktu ražošana, pakalpojumu 
sniegšana u.c., un konkurence 
bija spēcīga, kas padarīja sarež-
ģītāku Grantu konkursa vērtēša-
nas komisijas darbu. Tomēr pēc 
deviņu ideju noklausīšanās un 
vērtējumu piešķiršanas, tika no-

Izvērtēti Grantu 
konkursa pieteikumi

lemts, ka atbalstāmas trīs idejas 
– Lauras Cīrules-Vorkales  (SIA 
“Wenden green”) ideja “Ēdamo 
ziedu ražošanas uzsākšana Pār-
gaujas novadā”, Ivetas Balodes 
(zs “Madaras”) ideja “Produkts 
“Mājas mārrutki” – efektīvāka 
ražas novākšana un pārstrādes 
un ražošanas apjoma palielinā-
šana” un Armanda Vīna ideja 
“Stādaudzētavas “Gribuļi” iz-
vei de. Siltumnīcas iegāde”. 

Visas minētās idejas tiek at-
balstītas, piešķirot finansējumu 
to realizēšanai. Paldies visiem 
konkursa dalībniekiem par uz-
drīkstēšanos, ieguldīto darbu 
un drosmi, piesakot savu ideju. 
Novēlam sasniegt izvirzītos 
mērķus, attīstot savu uzņēmēj-
darbību. Apsveicam Grantu kon-
kursa uzvarētājus!

Pārgaujas novada pašval-
dība priecājas, ka interese par 
grantu konkursu un pieteikumu 
skaits katru gadu arvien palieli-
nās. Pirmo reizi šādu konkursu 
Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludināja 2017. gada nogalē, 
2018. un 2019. gadā konkurss 
tika organizēts pavasarī. Līdz 
šim, trīs gadu laikā saņemti 14 
konkursa pieteikumi, no kuriem 
atbalstīti deviņi. Tas nozīmē, ka, 
pateicoties konkursam, trīs gadu 
laikā ir atbalstītas deviņas uzņē-
mēju idejas, kas bagātinājušas 
Pārgaujas novadu ar jauniem 
uzņēmumiem, kā arī jau esošo 
attīstības veicināšanu, un šogad 
šim skaitam pievienojas vēl trīs.  

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

Lai gan šogad mācību gada 
teju viss 2. semestris aizvadīts, 
skolotājiem strādājot un izglī-
tības iestāžu audzēkņiem mā-
coties attālināti, 2019./2020. 

mācību gads straujiem soļiem 
tuvojas noslēgumam. 

Tas noteikti bijis izaicinājumu 
pilns, tomēr attālinātā mācīša-
nās un mācīšana būtiski uzlabo-
jusi gan skolēnu, gan arī skolo-
tāju digitālās prasmes. Izglītības 
iestādes un to audzēkņi spējuši 
pielāgoties esošajai situācijai un 
citādākai mācību darba organi-

zācijai, kurā liela nozīme bijusi 
patstāvīgajam skolēnu darbam, 
kā arī viņu vecāku iesaistei. Pa-
teicoties kopīgam darbam, izglī-
tības iestādēs izdevies mācību 
gadu pabeigt veiksmīgi. 

Aktīvi tiek domāts par nā-
kamo mācību gadu gan pirms-
skolas izglītības iestādēs, gan 
pamatskolās.

Turpinājums 2. lpp.

Par aktualitātēm 
Pārgaujas novada 
izglītības iestādēs

Laura Vorkale-Cīrule, SIA “Wenden green” pārstāve, prezentē savu ideju par ēdamo ziedu ražošanu. 
Foto: Iluta Beķere
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Šī gada 7. maijā valdība pagarināja Latvijā 
noteikto ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 
9. jūnijam. Noteikti arī vairāki ierobežojumu 
atvieglojumi, piemēram, valdības noteikto 
ierobežojumu atvieglojumi atļauj pulcēša-
nos maksimums līdz 25 cilvēkiem, tomēr 
jāuzsver, ka piesardzības pasākumi jāievēro 
arī turpmāk. Ļoti būtiska ir iedzīvotāju indi-
viduālā atbildība, tāpēc noteikti arī turpmāk 
jāievēro 2m distance, kā arī rūpīgi jāpievērš 
uzmanība higiēnas pasākumiem un savai rī-
cībai, gan esot publiskās vietās, gan sadzīvē. 

Pārgaujas novada pašvaldības darbs 
arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā tiks 
veikts šādā kārtībā:

• Pārgaujas novada pašvaldības pagastu 
pārvaldes savu darbu turpinās, bet apmeklē-
tājiem būs slēgtas vai ar ierobežotu piekļuvi. 
Tas attiecas arī uz kasēm. Lūgums iedzīvo-
tājiem, pirms došanās uz kādu no pagastu 
pārvaldēm, rūpīgi izvērtēt apmeklējuma ne-
pieciešamību, kā arī iepriekš sazināties ar 
pašvaldības speciālistiem;

• Pārgaujas novada pašvaldības sociālais 
dienests savu darbu turpinās, iepriekš rūpīgi 
izvērtējot pakalpojuma sniegšanas steidza-

mību, kā arī īstenojot piesardzības pasāku-
mus kontaktā ar klientiem;

• Pārgaujas novada teritorijā esošās izglī-
tības iestādes savu darbu turpinās attālināti. 
Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un 
epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks 
atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavo-
tos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās 
kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu 
skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī vi-
ņiem konsultācijas nepieciešamības gadījumā 
klātienē būs atļautas;

• sākumskolas izglītības iestā dēs Straupē, 
Stalbē un Auciemā darbojas dežūrgrupas, to-
mēr bērnu vecākiem tiek lūgts izvērtēt iespēju 
bērnus atstāt mājās;

• visi kultūrizglītības procesi, sporta pro-
fesionālās ievirzes un interešu izglītības pro-
grammu mācību procesi (amatiermākslas 
kolektīvu mēģinājumi, sacensības, treniņu un 
nodarbības) klātienē pagaidām nenotiek, to-
mēr paredzēts, ka drīzumā tie varēs atsākties, 
ievērojot drošības pasākumus;;

• apmeklētājiem nav pieejamas sporta un 
trenažieru zāles Pārgaujas novadā;

Turpinājums 3. lpp.

Informācija Pārgaujas 
novada iedzīvotājiem 
par pašvaldības 
darbu ārkārtējās 
situācijas laikā

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības do-
mes sēdē tika izskatīti 19 jautājumi.

Deputāti noklausījās domes 
priekšsēdētāja Hardija Venta sniegto 
pārskatu par 23.04.2020. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• apstiprināt  Pārgaujas  novada 

pašvaldības konsolidēto 2019.gada 
pārskatu; 

• sagatavot un iesniegt iesnie-
gumu zvērinātam notāram par man-
tojuma atklāšanās izsludināšanu;

• pārtraukt zemes nomas līgumu  
nekustamam īpašumam Stalbes  pa-
gastā; 

• apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektus Stalbes pagasta nekustama-
jiem īpašumiem; 

• atļaut sadalīt Raiskuma un 
Straupes pagastu nekustamos īpašu-
mus, izveidot jaunus nekustamos īpa-
šumus, piešķirt tiem nosaukumus un 
noteica zemes lietošanas mērķi; 

• lūgt Valsts zemes dienestu ie-
skaitīt rezerves zemes fondā zemes 
vienību Raiskuma pagastā;

• iznomāt vairāku nekustamo 
īpašumu daļas Straupes pagastā un 
Raiskuma pagastā;

• uzdot Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājam Hardijam VENTAM 
veikt nepieciešamās darbības, lai 
organizētu pedagoģisko un saimnie-
cisko darbību izglītības iestādēs ār-
kārtējās situācijas apstākļos; 

• piešķirt domes priekšsēdētā-
jam Hardijam VENTAM ikgadējā at-
vaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedē-
ļas, sākot ar 1. jūniju. Priekšsēdētāja 
pienākumus šajā laikā veiks domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants Kal-
niņš;

• nodot atsavināšanai Pārgaujas 
novada pašvaldības nekustamos īpa-
šumus: 

- “Ceļmala”, Stalbes pagastā,  
- nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, 

Stalbes pagastā zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4280 001 0074,  
4280 002 0043,  4280 007 0251, pār-
dodot nekustamos īpašumus atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu var 
iepazīties Pārgaujas novada pašval-
dības klientu apkalpošanas centrā 
Stalbē un mājaslapā www.pargaujas-
novads.lv.

Nākamā domes sēde notiks 18.jū-
nijā, plkst. 15.00, komiteju sēdes – 11. 
jūnijā.

Pārgaujas novada 
domes 21.maija sēdes 
apskats

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

Kā ierasts – katru mēnesi Pārgau-
jas novada mājaslapas www.pargau-
jasnovads.lv apmeklētājiem ir iespēja 
atbildēt uz dažādiem aktuāliem jau-
tājumiem. Šajā mēnesī tika jautāts, 
vai iedzīvotāji plāno piedalīties vides 
kustībā “Lielā Talka 2020”. 

Ikgadējais pasākums “Lielā Talka”, 
kurā visi Latvijas iedzīvotāji tiek ai-
cināti iesaistīties, kopīgi talkojot, šo-
gad notika 16.maijā. Šajā gadā “Lielā 
Talka” notika nedaudz neierastākā 
formātā – lielāks uzsvars tika likts 
uz individuālo talkošanu. Mājaslapā 
www.talkas.lv norādīts, ka šogad, ne-
skatoties uz laikapstākļiem un vīrusa 
draudiem, talkotāji bijuši pietiekami 
aktīvi un talkojuši 955 vietās. “Latvija 
šogad var kalpot par piemēru visām 
pasaules valstīm, jo pat sarežģītos 
apstākļos, kad valstī noteikts ārkārtē-
jais stāvoklis, cilvēki rūpējas ne vien 
par savu veselību, bet arī par apkār-

tējo vidi”, teikts www.talkas.lv. 
19. septembrī notiks Pasaules 

talka, kad vienlaikus talkos visā pa-
saulē. 

Paldies ikvienam, kurš 16.maijā 
iesaistījās kustībā “Lielā Talka”, pie-
daloties solotalkās, sakopjot savu 
īpašumu. 

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Turpinājums no 1. lpp.

• Pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem pēdējās divās 
augusta nedēļās, sākot ar 17. augustu, tiks 
organizētas mācības ar mērķi nostiprināt zi-
nāšanas, kas ārkārtējās situācijas dēļ bija jā-
apgūst attālināti.
•	 Aicinājums	 tiem	 vecākiem,	 kuru	

bērni,	 sākot	 ar	 nākamo	 mācību	 gadu,	
plāno	 apmeklēt	 pirmsskolas	 izglītības	
iestādi – iesniegumu par bērna uzņemšanu 
kādā no Pārgaujas novada pirmsskolas izglī-
tības iestādē iesniegšanu neatstāt uz pēdējo 
brīdi! Pirmsskolas izglītības iestādes jau šo-
brīd plāno savu turpmāko darbu, domā par 
telpu izkārtojumu, lai tās būtu atbilstošas 
nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. 
Iesniegumi par bērnu uzņemšanu pirmssko-
las izglītības iestādēs jāiesniedz Pārgaujas 
novada pašvaldībā “Iktēs”, Stalbē.
•	 Aicinājums	 tiem	 vecākiem,	 kuru	

bērni,	 sākot	 ar	 nākamo	 mācību	 gadu,	
plāno	uzsākt	mācības	1.klasē, iesniegumu 
par bērna uzņemšanu 1. klasē iesniegt attie-
cīgajā Pārgaujas novada izglītības iestādē. 

• Vēršam uzmanību, ka no 2020./ 2021. 
mācību gada Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā tiks īstenotas tikai trīs mācību 
programmas – speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstī-
bas traucējumiem (kods_21015811), speciā-

lās pamatizglītības programma izglītojamiem 
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
vai vairākiem smagiem attīstības traucēju-
miem (kods_21015911) un speciālās pamatiz-
glītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
veselības traucējumiem (kods_21015711). 

Lai gan šogad valsts pārbaudes darbi 
9. klašu skolēniem tika atcelti, kā arī strikti jā-
ievēro valstī noteiktie piesardzības pasākumi, 
izglītības iestādes domā par to, kā organizēt 
savu absolventu sveikšanu. Gan Straupes, 
gan Stalbes pamatskolas informējušas, ka iz-
laidumi notiks klātienē, bet noteikti citādā 
formā, kā ierasts. Joprojām tiek sekots līdz 
valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežoju-
miem, kuriem mainoties vai nemainoties at-
tiecīgi, tiks izlemts, kāda būs absolventu su-
mināšanas gaita. Savukārt Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas absolventi tiks sveikti 
to dzīvesvietās. Arī Pārgaujas novada pašval-
dība, kā ierasts, sveiks 9. klašu absolventus, kā 
arī  tos devīto klašu skolēnus, kuri šajā mācību 
gadā uzrādījuši augstus sasniegumus ikdienas 
mācību darbā, kā arī ārpusklašu aktivitātēs. 

Pārgaujas novada pašvaldība saka paldies 
izglītības iestādēm – Straupes pamatskolai, 
Stalbes pamatskolai un Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolai, to pedagogiem, skolē-
niem un skolēnu vecākiem - par pacietību, iz-
turību un ieguldīto laiku un enerģiju attālinātā 
mācību darba organizēšanā un īstenošanā. 

Par aktualitātēm 
Pārgaujas novada 
izglītības iestādēs

Vai	plānojat	piedalīties		vides	
kustībā

“Lielā	Talka	2020”?

Nē, 39 balsis

28%

72%

Jā, 15 balsis

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.talkas.lv
http://www.talkas.lv
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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

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits tur-
pina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa 
Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 
2020. gada 12. maija, pasažieriem, brau-
cot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes 
un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, 
respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, 
ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru 
uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, 
autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pa-
sažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega. 

No 12. maija vairs nebūs spēkā nosacī-
jums par pasažieru skaita ierobežošanu 
vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, pār-
dodot biļetes ne vairāk kā 50% no sēdvietu 
skaita, tomēr, kur tas iespējams, pasažie-
riem autobusa un vilciena salonā vispirms 
jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot divu 
metru distanci vienam no otra. Tāpat, ja 
autobusa vadītāja kabīne nav nodalīta no 
pārējā autobusa salona, pasažieri nevarēs 
ieņemt sēdvietas, kas atrodas aiz šofera.

Rūpējoties par pasažieru drošību un 
veselību, pārvadātāji katru dienu dezinficē 
transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pie-
vēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk 
pieskaras. Vairāki pārvadātāji autobusos 
nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļus.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus 
izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, 
ja ir iespējams, izvēlēties citas pārvietošanās 
alternatīvas. Tomēr, ja citas iespējas nav, ai-
cinām braukt laikā, kad sabiedriskajā trans-
portā ir mazāk pasažieru, iegādājoties biļeti 
internetā, autoostā vai autobusā, maksājot ar 
bankas karti.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts 
politikas realizētāja starptautisko pārvadā-
jumu jomā, autotransporta komercpārvadā-
jumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī 
sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri 
veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi 
un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepār-
trauktu un pieejamu sabiedriskā transporta 
sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas 
uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kom-
pleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu 
nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadāju-
mus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Zane Plone, 
VSIA Autotransporta direkcija 
Sabiedrisko attiecību vadītāja 

No 12. maija, braucot 
sabiedriskajā transportā, 
jālieto mutes un deguna 
aizsegs

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

Kā ierasts, katru gadu Pārgaujas 
novada pašvaldība organizēja īpašu 
pasākumu, kurā tika sveikti jaundzi-
mušie, kas Pārgaujas novadu turpmāk 
sauks par savām mājām. Dažiem bēr-
niņiem šis ir viņu pirmais publiskais 
pasākums, kam ģimenes īpaši gatavo-
jas un ļoti gaida, tomēr šogad šis pasā-
kums klātienē nenotiks. 

Ņemot vērā Latvijā noteikto ārkār-
tējo situāciju, piesardzības pasāku-
mus, kas jāievēro publiskos notiku-
mos, kā arī to, ka bērni ir uzņēmīgāki 
dažādām slimībām, tika nolemts, ka 

jaundzimušo 
godināšana klātienē 
šogad nenotiks

Agris Ķesa, 
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldība īs-
tenojusi projektu “Laivas piekabes 
iegāde Zivju resursu aizsardzībai Par-
gaujas novada ūdenstilpēs no Zivju 
fonda pasākuma “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi, ko veic valsts iestā-
des vai pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība (izņemot 
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevu-
mus)”.

Zivju fonda padome projektu ap-
stiprinājusi 2020. gada 29. aprīlī 
(Zivju fonda padomes 2020. gada 

28. un 29. aprīļa sēdes protokols Nr. 
4.1-28e/5/2020). Zivju fonda pie-
šķirtais finansējums projekta īsteno-
šanai ir 696 eiro, nepieciešamo līdz
finansējumu nodrošina Pārgaujas 
novada pašvaldība. Projekta ietvaros 
ir iegādāta laivas piekabe, lai efektīvāk 
veiktu ūdenstilpju kontroli.

Ar Zivju fonda 
finansiālu atbalstu 
iegādāta laivas piekabe

Turpinājums no 2. lpp.

• bērnu rotaļu laukumi, brīvdabā 
pieejamie trenažieri un sporta inven-
tārs pieejams iedzīvotājiem, tomēr 
atgādinām par personīgās higiēnas 
pasākumu nepieciešamību, kā arī aici-
nām rūpīgi izvērtēt situāciju, pirms ro-
taļu vai sporta laukuma apmeklējuma;

• bibliotēkās Straupes un Rais-
kuma pagastos tiek nodrošināti pie-
sardzības pasākumi un tās ir pieeja-
mas apmeklētājiem, savukārt Stalbes 
pagasta bibliotēku klātienē apmeklēt 
nav iespējams. Lai saņemtu kādu no 
bibliotēkas pakalpojumiem, nepiecie-
šams iepriekš sazināties ar bibliote-
kāri un vienoties par tā saņemšanu;

• iepriekš plānotie publiskie pasā-

kumi tiek atcelti vai pārcelti. 
Pārgaujas novada pašvaldība aicina 

iedzīvotājus turpināt būt uzmanīgiem, 
īstenot piesardzības un higiēnas pa-
sākumus, rūpēties par savu un līdzcil-
vēku veselību. Pakalpojumu saņemša-
nas nepieciešamības gadījumā lūgums 
sazināties ar atbildīgajiem speciālis-
tiem telefoniski vai elektroniski, mak-
simāli samazinot tiešo kontaktu. 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par 
situāciju valstī, par veicamajiem pie-
sardzības un higiēnas pasākumiem, 
kā arī, lai pasargātu sevi no maldīgas 
informācijas, aicinām meklēt to tikai 
oficiālajos informācijas avotos, piemē-
ram, mājaslapā www.covid19.gov.lv vai 
Veselības ministrijas un Slimību profi-
lakses un kontroles centra mājaslapās.

Informācija Pārgaujas 
novada iedzīvotājiem 
par pašvaldības darbu 
ārkārtējās situācijas laikā

jaundzimušo godināšanas pasākums 
tiek atcelts.

Pārgaujas novada pašvaldība ļoti 
priecājas par ikvienu jaundzimušo, 
un, neskatoties uz to, ka jaundzimušo 
godināšanas pasākuma šogad nebūs, 
2019. gadā dzimušie bērniņi, kuru dzī-
vesvieta deklarēta Pārgaujas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
tiks sveikti. 

2019. gadā dzimušo bērnu vecā-
kiem drīzumā uz dzīvesvietas adresi 
tiks nosūtīts aicinājums ierasties pēc 
dāvaniņas. 

Vairāk informācijas:
Laima Poriete, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja, 
tālr. 29465472
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Pārgaujas novada Stalbes pagastā
2020. gada 19. martā 

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas novada 
domes 19.03.2020. sēdes lēmumu Nr. 
48 (protokols Nr. 4, 9. §).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 
6. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada domes 
2019. gada 24. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 6 “Pārgaujas novada teri-
torijas kopšana un būvju uzturēšana” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozīju-
mus:

1. Izslēgt 2.2.,2.3. un 2.4.  punktus. 
2. Izslēgt 2.7. punktu. 
3. Izslēgt  4. punktu. 
4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Šo noteikumu 3. punktā minētās 

personas nodrošina: 
5.1. Nekustamā īpašuma teritorijā: 
5.1.1. teritorijas sakopšanu; 
5.1.2. iebrauktuvju tīrīšanu; 
5.1.3. zāliena vai zālāju nopļaušanu; 
5.1.4. apstādījumu uzturēšanu.”. 
5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Sabiedriskās vietās papildus 5. pun-
ktā noteiktajam īpašnieki nodrošina 
ēku (būvju) skatlogu, durvju un fasāžu 
tīrību.”. 

6. Izslēgt 10. punktu. 
7. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Šo noteikumu 9. punktā minētās 
personas veic ēku/būvju tehnisko uz-

turēšanu, ievērojot Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasības, un uztur ēkas 
vai būves tādā stāvoklī, ka tās nav bīsta-
mas un no tām nevar rasties kaitējums 
sabiedrībai vai trešo personu īpašu-
mam.”

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
“12. Šo noteikumu 9.punktā minētajām 
personām ir pienākums:

12.1. sakopt koplietošanas telpas un 
teritorijas, un nodrošināt atkritumu ap-
saimniekošanu atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. Atkritumu 
tvertnes ir jānovieto šim nolūkam spe-
ciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā 
piebraucamie ceļi uz tām un jānodro-
šina to apkalpošana; 

12.2. notīrīt sniegu un ledu no bal-
koniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvi-
dēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus 
krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens 
notekcaurulēm un situācijās, kad tiek 
apdraudēta gājēju vai trešo personu 
īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) dro-
šība, norobežot bīstamo (darba) zonu.”. 

9. Izslēgt 15. punktu un 15.1., 15.2., 
15.3. un 15.4. apakšpunktus. 

10. Izteikt Noteikumu izdošanas 
tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta pirmās daļas 5.un 
6.punktu.”  

Domes priekšsēdētājs
Hardijs  VENTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2019. gada 24. oktobra 
saistošajos  noteikumos Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas 
kopšana un būvju uzturēšana” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pārgaujas novada pašvaldība 2019. gada 24. oktobrī izdeva 
saistošos noteikumus Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas kopšana 
un būvju uzturēšana”. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. 
panta otro daļu pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, 
likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Līdz ar to saistošos 
noteikumus nepieciešams precizēt, lai nodrošinātu to atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts: 
1. Izslēdz 2.2.,2.3. un 2.4.  punktus. 
2.Izslēdz 2.7. punktu. 
3.Izsaka 11. punktu šādā redakcijā: “11. Šo noteikumu 9. punktā 
minētās personas veic ēku/būvju tehnisko uzturēšanu, ievērojot 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, un uztur ēkas vai 
būves tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas un no tām nevar rasties 
kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam.”. 
5. Izslēdz 15. punktu un 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktus. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

PAskAidrojumA	rAksTs
sAisToŠAjiEm		NoTEikumiEm	Nr.	3
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2019. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos  Nr. 6 
“Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana”

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

Pabeigti šī gada sākumā Raiskuma kapos sāk-
tie renovācijas darbi, kas tika veikti, lai saglabātu 
un labiekārtotu gan Raiskuma kapličas ēku, gan 
kapu teritoriju. 

Jau iepriekš tika ziņots, ka plānots veikt kap-
ličas jumta seguma maiņu, lietusūdeņu sistēmas 
montāžu, kā arī, ka tiks veikti atjaunošanas darbi 
kapličas ēkas fasādei, vairākās vietās kapličas fa-
sādē izdrupušo ķieģeļu vietā iemūrējot jaunus. 
Minētie būvdarbi ir veikti un pilnībā pabeigti. 
Tāpat arī atjaunota kapličas torņa koka daļa – 
koka detaļas attīrītas un pārkrāsotas. Atjaunots 
arī kapličas koka krusts. Atjaunošanas un la-
biekārtošanas darbi veikti arī citviet Raiskuma 
kapu teritorijā – ir atjaunoti mūra sētas frag-
menti, kā arī kapu ieejas ķieģeļu vārtu stabi un 
mūris. Būvdarbus veica uzņēmums SIA “Nēguss”. 
Papildu jau minētajam, uzstādīti jauni metāla uz-
raksti pie kapličas, kā arī metāla kalumi (sētiņas 
un vārti). Metāla darinājums veidoja Raiskuma 
pagasta iedzīvotājs, metālmākslinieks Jānis Mar-
tinsos (SIA “Martinsons.lv”). 

Raiskuma kapu kapliča celta ap 1880. gadu, 
kad Raiskuma muižas īpašnieks K. Fegenzaks 
ierosināja veidot pašiem savu pagasta kapsētu. 

Renovācijas darbi 
Raiskuma kapos pabeigti

Līdz tam raiskumieši izmantojuši attālo Straupes 
kapsētu. Muiža nodrošinājusi amatniekus – mūr-
niekus, koka darbu meistarus, savukārt pagasts 
gādājis būvmateriālus (informācijas avots: Rais-
kuma pagasta grāmata “Raiskums – starp me-
žiem, ezeriem un Gauju”, 2009). 

No 11. maija Cēsu klīnika paplašinās pieejamību ambulatorajām spe-
ciālistu konsultācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem. Ir atjaunota ie-
spēja pierakstīties gan ar e-pierakstu, gan reģistratūrā.

Ar visiem pacientiem, kam vizītes bija atceltas vai pārceltas, klīnikas 
speciālisti ir sazinājušies, un pašlaik var pieteikt jaunas vizītes. Gadīju-
mos, ja rinda ir garāka par mēnesi, tiek meklētas iespējas piedāvāt pa-
pildu laikus speciālistu konsultācijām un izmeklējumiem, lai atbalstītu 
pacientus, kam ierobežojumu dēļ varēja samilzt kādas veselības problē-
mas. Diemžēl ir divi pakalpojumi, uz kuriem rindas jau pašlaik ir līdz gada 
beigām. Tie ir EHO kardiogrāfijas un galvas un kakla asinsvadu doplerog-
rāfijas izmeklējumi.

Pacientu un darbinieku drošībai, lai ievērotu distanci un mazinātu 
savstarpējo kontaktu iespēju, pacienti tiek aicināti uz vizītēm ierasties ne 
agrāk kā 20 minūtes pirms noteiktās konsultācijas laika, kā arī izvērtēt 
nepieciešamību ņemt līdzi pavadošās personas. Jebkādi pakalpojumi tiks 
sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Lūgums pacientiem, kas ierodas uz ambulatoriem izmeklējumiem un 
konsultācijām, ievērot klīnikā noteiktos epidemioloģiskos pasākumus 
infekcijas izplatīšanās riska mazināšanai. Neievērojot šos nosacījumus, 
ārst niecības personām ir tiesības atteikt izmeklējumus un kon sultācijas.

Vairāk informācijas: 
www.cesuklinika.lv 

atsākušās 
ambulatorās 
konsultācijas un 
diagnostiskie 
izmeklējumi Cēsu 
klīnikā

Raiskuma kapliča. Foto: Iluta Beķere

http://www.cesuklinika.lv
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Nereti uzņēmējiem ir grūtības 
saņemt aizdevumu bankās, jo ne-
pieciešamais aizdevuma apjoms 
ir par mazu vai, uzsākot jaunu biz-
nesu, nav nedz kredītvēstures, nedz 
finanšu plūsmas. ALTUM mazo aiz-
devumu uzņēmējiem lauku teritori-
jās jau izmanto visdažādāko nozaru 
uzņēmēji visā Latvijā. Arī šobrīd, 
Covid-19 vīrusa izplatības laikā, 
šī ALTUM programma noder dau-
dziem uzņēmējiem reģionos.

“Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta me-
hānisms dažādu nozaru maziem un 
vidējiem uzņēmējiem, kas strādā 
ārpus lielajām pilsētām, lauku teri-
torijās. Programmas mērķis ir palī-
dzēt situācijās, kad komercbankas 
nav gatavas finansēt klientus, kam 
var būt ļoti dažādi iemesli – uzņē-
mums tikko sācis darboties un tam 
nav kredītvēstures vai uzņēmums 
vēlas palielināt apjomus, bet trūkst 
nodrošinājuma aizdevumam. Vis-
biežāk tas skar dzīvesstila uzņē-
mumus un mazās saimniecības, 
sākot no tradicionālās lauksaimnie-
cības līdz pat dažādu pakalpojumu 
sniegšanai, piemēram, ēdināšana, 
skaistumkopšana u.c. Aizdevumu 
izsniedzam un aicinām pieteikties 
arī uzņēmīgos, kuriem ir biznesa 
ideja un plāns, taču pietrūkst finan-
sējuma,” stāsta ALTUM Programmu 
attīstības departamenta vadītājas 
vietnieks Gatis Sniedziņš, atgādinot, 
ka pieejamas arī visas pārējās AL-
TUM īstenotās programmas.

Lauku uzņēmēji norāda, ka ne-
reti grūtības sagādā tas, ka bankas 
aizdevumu vieglāk ir saņemt tad, 
ja tas ir lielāka apjoma, nekā nepie-
ciešams, sniedzot pretim nodroši-
nājumu. Savukārt dažkārt tieši tajā 
brīdī nepieciešamās, lai arī salīdzi-
noši nelielās summas, saimniecībai 
pašai sakrāt ir grūti. Līdzekļi īpaši 
nepieciešami jaunas uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai, kad ir ļoti daudz da-
žādas vajadzības. Piemēram, ražo-
šanas telpu iekārtošana, aprīkojuma 
iegāde – viss maksā naudu, sākot no 
datora un beidzot ar aizsardzības 
līdzekļiem, sākot no friziera krēsla 
un beidzot ar cementa maisītāju. 
Neesot kredītvēsturei un naudas 
plūsmai, ko uzrādīt, banku finansē-
jums nav pieejams. Savukārt ALTUM 
atbalsts nereti ļauj uzņēmumam 
sasniegt pietiekamu apgrozījuma 
līmeni, lai jau to gada pārskats būtu 
pievilcīgs arī bankām, līdz ar to – 
paplašinās iespējas iegūt nepiecie-
šamo finansējumu arī turpmākai 
attīstībai. 

Kā stāsta ķiploku audzētājs Jānis 
Veide no Vecumnieku novada, kurš 
savu saimniecisko darbību reģis-
trējis 2015. gadā, biznesa sākums 
pirms pieciem gadiem bijis smags. 
Šobrīd saimniecībā jau ir zemes 
apstrādes un ražas novākšanas teh-
nika, kā arī visi procesi pietiekami 
automatizēti. Pēdējā sezonā ķiploki 
iestādīti jau 3,72 hektāros zemes. 

Lai to īstenotu, bija nepieciešams 
aizņemties naudu, bet uzņēmums 
bankām nebija interesants – naudas 
plūsma nepietiekama, zemes, ko va-
rētu ieķīlāt, lai paņemtu kredītu, arī 
nebija. Tādēļ atbalstu viņš meklēja 
ALTUM, un līdz šim brīdim ALTUM 
atbalstu uzņēmuma attīstībai iz-
mantojis jau divreiz.

Stoļerovas pagasta bioloģiskās 
zemnieku saimniecības “Madales-
ija” īpašniekam Jurim Gardam, kurš 
nodarbojas ar piena lopkopību, un 
kura ganāmpulks ar 20 liellopiem 
apsaimnieko aptuveni 46 ha lielu 
platību, bija nepieciešams neliels 
aizdevums augsnes apstrādes disku 
iegādei. Un šādā brīdī uzņēmums 
nonāk sprukās – dažus tūkstošus 
eiro, bez nodrošinājuma dabūt ne-
var. Tādēļ viņš vērsies pie ALTUM, 
ar kuru sadarbojas jau aptuveni se-
šus gadus, lai iegūtu nepieciešamo 
atbalstu tālākai saimniecības izaug-
smei.

Madonas novada uzņēmums 
“Timber Art” ir piemērs, kā, sa-
ņemot nepieciešamo atbalstu, uz-
ņēmums var piedzīvot strauju iz-
augsmi – tas gada laikā ir strauji 
uzsācis ražošanu, iekarojis tirgu un 
veiksmīgi eksportē savu ražojumu 
ārpus Latvijas. Uzņēmums ražo 
mucu pirtis un, lai saņemtu daļu no 
nepieciešamā finansējuma, startēja 
arī ALTUM programmā “Mazie aiz-
devumi lauku teritorijām”. Pateico-
ties šim finansējumam, tika nopirk-
tas ražošanas iekārtas un jau pērnās 
vasaras sākumā uzņēmums sāka 
ražot pirmās termokoka pirts mu-
cas. Šobrīd aizņēmuma lielākā daļa 
jau ir atdota un atlikuši maksājumi 
pāris simtu eiro apmērā mēnesī, 
kas uzņēmumam esot ļoti minimāls 
maksājums.

Par ALTUM programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās”

ALTUM Mazo aizdevumu lauku 
teritorijās līdz 25 000 eiro var sa-
ņemt bez papildu nodrošinājuma, 
tikai ar privāto galvojumu. Nav va-
jadzīgs ieķīlāt nekustamo īpašumu, 
vai kā nodrošinājumu izmantot 
jauni iegādāto tehniku. Tieši tādēļ 
lielākā daļa sadarbības partneru 
izvēlas mazākus aizdevumus bez 
nodrošinājuma, jo citur viņiem šā-
das iespējas neviens nepiedāvā. 
Savukārt aizdevumam virs 25 000 
eiro nodrošinājums ir uzņēmuma 
manta, t.sk. aizdevuma ietvaros ie-
gādātie pamatlīdzekļi. Par papildu 
nodrošinājumu var kalpot cits īpa-
šums, īpašnieku u.c. galvojumi. Vai-
rāk informācijas par programmu 
var iegūt ALTUM mājaslapā.  

Vairāk informācijas:
vidzeme@altum.lv

Mazajiem uzņēmumiem 
laukos pieejams īpašs 
ALTUM aizdevums

Māra Buša,
Stalbes pamatskolas skolotāja, projekta 
koordinatore

Maija mēnesī Stalbes pamatskola saņēma 
priecīgu informāciju, ka apstiprināts program-
mas “Nordplus” projekts. Nākamos divus mā-
cību gadus skola realizēs projektu “Daba cilvē-
kam, cilvēks dabai” (“Nature for people- people 
for Nature”).

Projekta koordinatori ir Stalbes pamatskola 
un skolotāja Māra Buša. Projekta partneri ir 
Plateliai ģimnāzija no Plunges reģiona Lie-
tuvā un Hjambakas skola no Dānijas. Projekta 
tēma izvēlēta tāpēc, ka visas minētās izglītības 
iestādes ir ekoskolas un vides jautājumiem ir 
nozīmīga vieta skolas dzīvē. Kopējais projekta 
finansējums ir 13 860 eiro, ko finansē Zvied-
rijas augstākās izglītības komiteja. 2020. gada 
rudenī pieci skolēni un divi skolotāji no katras 
skolas tiksies Lietuvā, 2021. gada pavasarī 
dosimies uz Dāniju, bet projekta noslēguma 
tikšanās 2021. gada rudenī būs Stalbē. Stalbes 
pamatskolai šis jau būs 4. īstenotais program-
mas “Nordplus” projekts. 

Par “Nordplus programmu”
“Nordplus” izglītības projektos piedalās sko-

lēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieau-
gušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programmu 
1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru 
padome. Sākotnēji programmā piedalījās ti-
kai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada prog-
rammā piedalās arī Baltijas valstis. “Nordplus” 
programmas darbību plāno ietvarprogrammās 
ik pa četriem gadiem – VIAA īstenotas ietvar-
programmas kopš 2008. gada un 2017. gadā 
uzsākta ietvarprogramma 2018.–2022. gadam. 
Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Zie-
meļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 
“Nordplus” programmas aktivitātes īsteno uz 
vienošanos starp programmas dalībvalstīs eso-
šajām izglītības iestādēm un organizācijām. 
Nordplus programma atbalsta projektus, kas 
veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības 
tīklu veidošanu.

Stalbes pamatskolā tiks 
realizēts projekts “Daba 
cilvēkam, cilvēks dabai”

Zemessardze, kā lielākā Nacionālo bruņoto 
spēku struktūra un valsts teritoriālās aizsar-
dzības pamats, dod iespēju Latvijas Republikas 
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpē-
joties par tās drošību un aizsardzību. 

Dienests Zemessardzē ir izaicinājums ik-
vienam pilnveidot sevi, iegūstot prasmes aiz-
stāvēt sevi un savu ģimeni, aktīvi un saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus 
un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas 
izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā komandā 
Latvijā un ārpus tās robežām. Dienesta laikā ir 
iespēja apgūt dažādas specialitātes, piemēram, 
sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča 
operatora, sanitāra, ložmetējnieka, militārā 
transporta autovadītāja, spridzinātāja, radio-
staciju operatora un citas. 

Zemessardze sniedz iespējas Latvijas Re-
publikas pilsoņiem bez maksas apgūt militārās 
pamatiemaņas un uzlabot fizisko sagatavotību. 
Turklāt par dienesta pienākumu izpildi un 
piedalīšanos mācībās zemessargs saņem kom-
pensāciju (sākot no 32 eiro dienā) un apmak-
sātu ēdināšanu vai tās kompensāciju 9,96 eiro. 
Taču lielākais ieguvums ikvienam – iespēja 
apliecināt savu patriotismu ne tikai vārdos, bet 
arī darbos. 

Dienests Zemessardzē ļauj izmantot civilajā 
dzīvē gūto profesionālo pieredzi, tāpēc līdz-

darboties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā 
aicinām visdažādāko profesiju pārstāvjus: IT 
speciālistus, pavārus, autovadītājus, mediķus, 
pedagogus, sistēmu analītiķus, komunikācijas 
speciālistus un citus. 

Pārgaujas novads ietilpst Zemessardzes 
27.kājnieku bataljona atbildības teritorijā, lī-
dzās Cēsu, Amatas, Inčukalna, Jaunpiebalgas, 
Priekuļu, Raunas, Limbažu, Krimuldas, Siguldas, 
Sējas un daļai Salacgrīvas novada. Bataljona ko-
mandieris ir pulkvežleitnants Normunds Zaviļ-
eiskis. 

 Zemessardzē uzņem 18–55 gadus vecus 
Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai 
apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kan-
didātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar 
kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā.

Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, Pār-
gaujas un apkārtējo novadu iedzīvotāji aici-
nāti zvanīt uz tālruni 26574955 vai rakstīt uz 
e-pastu 27bn@mil.lv.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. 
Kopā mēs varam aizsargāt Latviju! 

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 
Informācijas daļa
Tālr.28326080
Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi

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

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/mazie-aizdevumi-lauku-teritorijas/par-programmu/
http://www.zs.mil.lv/
https://www.facebook.com/VidzemesBrigadesZemessargi
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Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors 

Katru gadu notiek dažādas akcijas, 
kampaņas un iniciatīvas, lai cīnītos pret 
dabas piemēslotājiem, taču joprojām si-
tuācija Latvijas mežos rāda skumju ainu. 
Šobrīd, iestājoties pavasarīgiem laikaps-
tākļiem, kā arī pandēmijas ietekmē, cil-
vēki sākuši vairāk iet dabā un pievērsties 
aktīvam dzīvesveidam – skrien, nūjo, 
pastaigājas – aktivitātēm izvēloties gan 
iemītas tūristu takas, gan attālākus meža 
nostūrus, kur mazāka iespēja satikt citus 
cilvēkus. Ja no citiem cilvēkiem ir iespēja 
izvairīties, tad no atkritumiem, kas iz-
mesti mežā vai dažkārt pat rūpīgi paslēpti 
zem sūnām, diemžēl ne. 

Vairāki šādi gadījumi konstatēti arī 
Pārgaujas novadā un, iesaistot pašvaldī-
bas policiju un vides aizsardzības inspek-
toru, tiek meklēti vainīgie. Nereti atkri-
tumos tiek konstatēta informācija, kas 
atklāj mēslotāju identitāti un ļauj opera-
tīvāk pārkāpumu izskatīt un piemērot at-
bilstošu sodu. Par vides piesārņošanu un 
piegružošanu var tikt piemērots adminis-
tratīvais sods, fiziskām personām tas var 
sasniegt 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanai izmantotos transportlīdzek-
ļus vai bez to konfiskācijas, bet juridiskām 
personām soda apjoms var sasniegt 2900 
eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 
izmantotos transportlīdzekļus vai bez to 

Mēslošana mežā ir noziegums!
konfiskācijas.  

Mēslotājus var iedalīt divās grupās – 
atpūtnieki un makšķernieki, kas atstāj 
ēdienu un dzērienu iepakojumus atpūtas 
vietās, ūdenstilpju krastos, taku malās 
un tādi, kas mērķtiecīgi ved savus sadzī-
ves atkritumus uz mežu un tur tos izgāž. 
Postu nodara visi. Atpūtnieku izglītošanai 
Pasaules dabas fonds un Dabas aizsardzī-
bas pārvalde organizē kampaņu “Dabā 
ejot, ko atnesi, to aiznes!”, izvietojot infor-
matīvās zīmes. Apsekojot dabas takas, kur 
jau zīmes uzstādītas un atkritumu urnas 
noņemtas, kampaņas rīkotāji secinājuši, 
ka dabā izmesto atkritumu daudzums 
nav palielinājies, tieši otrādi, tomēr sīkus 
atkritumus cilvēki dabas takās atstāj vēl 
arvien. Jau ziņots, ka Pārgaujas novada 
pašvaldības darbinieki kopā ar biedrības 
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” kolē-
ģiem februāra sākumā, plānojot taku ap 
Riebiņu ezeru, aptuveni kilometru garā 
joslā savāca divus maisus ar atkritumiem, 
kas atrasti izmesti krūmos gar ceļa malu 
un ezeru – alus pudeles un skārdenes, ce-
pumu un čipsu pakas, konservu kārbas un 
citus iepakojumus.

Atgādinām arī to, ka Pārgaujas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi “Par at-
kritumu apsaimniekošanu Pārgaujas no-
vada administratīvajā teritorijā” nosaka 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību un 
to, ka nekustamo īpašumu lietotājiem, val-
dītājiem, īpašniekiem vai apsaimniekotā-

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara 
un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimnie-
kiem bez maksas nodot lauksaimniecībā 
izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkri-
tumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 
(RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā 
bez maksas ZAAO darbības reģiona 20 

EKO laukumos vai pieteikt konkrētā at-
kritumu veida savākšanu no saimniecības 
adreses par maksu.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Atgādinām, 
ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un 
citu lauksaimniecības iepakojumu ir vi-

dei kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izda-
rīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem 
laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām 
lauksaimniekus atbildīgi un videi drau-
dzīgi atbrīvoties no izmantotajiem mate-
riāliem, dodoties uz RAAC “Daibe”, EKO 
laukumiem vai piesakoties izbraukuma 

pakalpojumam. Apliecinām, ka savāktās 
plēves un plastmasas kannas pēc pāršķi-
rošanas, atbilstoši pārstrādes rūpnīcu 
kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes 
rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.” 

Lauksaimniecības iepakojumu RAAC 
“Daibe” pieņem bez maksas neierobe-
žotā daudzumā atbilstošā kvalitātē, ie-
priekš piesakoties pa tālr. 28394140 : 

Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek 
pieņemtas bez salmu, zāles, skābbarī-
bas, koka, zemes, šņoru, sietu utml. pie-
maisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplē-
ves pārklājumu, metalizētu plēvi.

HDPE kannām jābūt noskrūvētiem 
korķiem, tām jābūt izskalotām; nepie-
ņem remontu darbos izmantotas kannas 
vai kannas ar krāsu piejaukumiem.

Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpuri-
nātiem, bez piejaukumiem.

Ja lauksaimniecības iepakojums nav 
prasītajā kvalitātē, par tā nodošanu 
RAAC “Daibe” tiek piemērota nodošanas 
maksa 66.79 eiro par tonnu plus PVN. 
Iespējami tikai bezskaidras naudas no-
rēķini (pārskaitījums, bankas karte).

HDPE kannas un big-bag maisus tī-
rus, bez piejaukumiem klienti bez mak-
sas var nodot EKO laukumos – ierobe-
žojums vienai atvešanas reizei uz EKO 
laukumu ir 5 m3.

Lauksaimniecības iepakojums no 
klientu adresēm tiks vākts ar presma-
šīnu vai automašīnu ar hidromanipula-
toru, piemērojot samaksu atkarībā no 
savākšanas veida, materiāla veida un 
daudzuma. Lūgums ievērot materiāla 
nodošanas kvalitātes prasības! 

Turpinājums 7. lpp.

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma 
nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā

jiem jāslēdz līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju par regulāru sadzīves atkritumu 
izvešanu. Tāpat arī vairākās vietās novadā 
pieejami šķiroto atkritumu konteineri. 
Šķirojot atkritumus, var būtiski samazināt 
sadzīves atkritumu apjomu, kā arī izmak-
sas par to izvešanu. Pārgaujas novada teri-
torijā atkritumu apsaimniekošanu nodro-
šina uzņēmums SIA “ZAAO”. 
Pašvaldība	 aicina	 iedzīvotājus	 būt	

atbildīgiem	pret	sevi	un	vidi,	kurā	dzī-
vojam,	un	izmest	atkritumus	tam	pare-
dzētajās	vietās.	
Tāpat	 lūgums	 iedzīvotājiem	 ziņot	

par	 nelegāli	 izmestiem	 atkritumiem,	
sazinoties	 ar	 vides	 aizsardzības	 in-
spektoru	 (tel.	 26578332)	 vai	 pašval-
dības	 policiju	 (tel.	 29333659),	 lai	 visi	
kopā	varam	padarīt	Latviju	tīrāku!

Mežā izgāztie atkritumi. Foto: Agris Ķesa
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Agris Ķesa, 
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada teritorijā atrodas 
ievērojams skaits ūdenstilpes, tai skaitā 
Gaujas un Braslas upes, kuras ir sarežģīti 
apsekot, ar ko izskaidrojams tas, ka tajās 
notiek prettiesiska zivju iegūšana ar neat-
ļautiem zvejas rīkiem. Pateicoties ievies-
tai licencētai makšķerēšanai, kā arī pa-
stiprinātajai kontrolei Gaujas un Braslas 
upēs, maluzvejniecības tendence ir sama-
zinājusies, taču joprojām sastopama. 

Ar pavasara iestāšanos sākās nēģu 
nārsts, un sarosās arī maluzvejnieki, kuri, 
izmantojot murdus, cenšas iegūt nēģu lo-
mus, ko minētajās upēs darīt ir aizliegts. 
Tieši tāpēc šobrīd notiek pastiprināta 
ūdenstilpju kontrole, apzinot populā-
rākās maluzvejniecības vietas. Veicot 
pastiprinātu kontroli, Pārgaujas novada 
vides aizsardzības inspektors, sadarbībā 
ar Līgatnes novada pašvaldības policiju, 
ir konstatējuši pārkāpumus un izņēmuši 
no Gaujas upes vairākus nēģu murdus. Jā-

piebilst, ka inspektori ir labi ekipēti ar 
dažādām tehniskām palīgierīcēm, kas 
iegūtas ar Zivju fonda projektu finansē-
jumu un ļauj operatīvāk konstatēt pār-
kāpuma faktus arī diennakts tumšajā 
laikā. 

Atgādinām, ka Ministru kabineta no-
teikumi nr. 295 “Noteikumi par rūpnie-
cisko zveju iekšējos ūdeņos” nosaka, ka 
par vienu nēģa nelegālu noķeršanu var 
piemērot soda naudu 8 eiro apmērā, 
bet, ja tas ir noticis īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, piemēram, Gaujas Na-
cionālā parka teritorijā, tad soda nauda 
ir piecas reizes lielāka jeb 40 eiro par 
vienu iegūtu nēģi. 

Pārgaujas novada pašvaldība ai-
cina iedzīvotājus, kuri brīvo laiku 
labprāt pavada pie ūdeņiem, redzot 
kādas aizdomīgas vai nelikumīgas rī-
cības, ziņot Pārgaujas novada pašval-
dības vides aizsardzības inspektoram 
(tel. 26578332) vai pašvaldības policijai 
(tel. 29333659).

Notiek pastiprināta 
kontrole nēģu 
nārsta laikā

Elīna Gulbe-Urbāne
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

Mācību gads Aleksandra Bieziņa Rais-
kuma pamatskolā tuvojas noslēgumam. 
Šogad tas ikvienam ir bijis īpašs, neie-
rasts un jauniem izaicinājumiem bagāts. 
Atbilstoši  esošai situācijai skolēni un 
skolotāji pilnveidojuši digitālās prasmes, 
veiksmīgi komunicē E-klasē, WhatsApp 
un citos veidos. Priekšmetu skolotāji un 
audzinātāji pieliek pūles pārliecinot sko-
lēnus, ka mācības jāturpina patstāvīgi, 
darbi jāiesūta, saņemot par to vērtējumu. 
Saziņa un konsultācijas norit kā agros rī-
tos, tā vēlos vakaros. 

Aizvadītais mācību gads licis sarosī-
ties uz dažādām pārmaiņām. Šis laiks ir 
palīdzējis raisīties jaunām idejām uzlabot 
un padarīt krāšņāku skolas vidi. Vairākās 
telpās notiek kosmētiskais remonts. Sko-
las darbinieki ir ļāvuši vaļu fantāzijai un  
iesaistījušies krāsošanas darbos, lai rezul-
tāts rudenī iepriecinātu skolēnus. Skolas 

internāta sienas ir pārtapušas krāsainos 
mākslas darbos, tagad varēsim baudīt 
skaistas ziedu pļavas, mežus ar saviem 
brīnumainajiem iemītniekiem,  pasaku 
namiņus un varoņus, doties tālos ceļoju-
mos ar kuģi vai lidmašīnu un pat kosmosa 
kuģi. 

Skolā notiek arī telpu un kabinetu mai-
ņas, lai optimizētu mācību un internāta 
telpu izmantošanu. Atsevišķas telpas tiek 
pielāgotas, lai tās būtu droši izmantoja-
mas bērniem ar speciālām vajadzībām.  

Kā ierasts pavasarī, plastiskās mākslas 
kabinetā, izstādīti šajā gadā skolēnu ga-
tavotie keramikas darbi. Tapušas vāzes, 
svečturi, paliktņi, piekariņi, krūzītes un 
citi skaisti mākslas darbi no dažādu veidu 
māla. 

Skolas darbinieki gatavi aktīvam darba 
periodam, lai veiksmīgi noslēgtu šo mā-
cību gadu un sagatavotos jaunajam. Lai 
visiem izturība un veselība! Paldies darbi-
niekiem, skolēniem, vecākiem un visiem, 
kas pielikuši pūles, lai sagaidītu 2020.
gada vasaru ar labi padarīta darba sajūtu! 

Pavasaris Raiskuma 
skolā

Turpinājums no 6. lpp.

Pieteikumus lauksaimniecības iepa-
kojuma savākšanai no saimniecības pie-
ņem darba laikā pa tālruni 29221847 vai 
e-pastā: zaao@zaao.lv. Plašāka informā-
cija par pakalpojuma maksu pieejama 
www.zaao.lv sadaļā Lauksaimniekiem.

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā 
saimniecībā savākto vai saimniecības 
nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas 
derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā 
kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti 
atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrā-
dāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu, šķiro-
šanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadā-

šanu, apglabāšanu un sabiedrības izglī-
tošanas aktivitātes. ZAAO apkalpo Alojas, 
Amatas, Apes, Baltinavas, Beverīnas, Burt-
nieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocē nu, Krimul-
das, Limbažu, Līgat nes, Mazsalacas, Nauk-
šēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smilte-
nes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas, Viļakas 
novadu pašvaldības un Valmieras pilsētas 
pašvaldību.

Plašāka informācija par pakalpojumu 
un struktūrvienību darba laiki pieejami uz-
ņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.

 Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma 
nodošanas iespējas 
ZAAO darbības reģionā

No	šī	gada	1.	maija	tiek	noteikts	šāds	Līgatnes	pārceltuves	
darba	laiks:	8.00–18.00	(katru	dienu).

Viens no Gaujas upes izņemtajiem murdiem. Foto: Agris Ķesa

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas skolēnu veidotie keramikas darbi.

Sienu gleznojumi uz skolas internāta sienām. 

http://www.zaao.lv


8

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.

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!

Rudīte Vasile,
Pārgaujas novada pašvaldības tūrisma 
organizatore

 Šis pavasaris iezīmējas ar to, ka ārkār-
tējās situācijas ierobežojumu dēļ vai ik-
viens nejauši ieguvis vairāk laika, ko veltīt 
savas mājas un sētas sakārtošanai. Kārto-
šana nozīmē arī gadu gados iekrātu lietu 
pārskatīšanu un šķirošanu. Nav tik viegli 
izmest mantas, kas savulaik labi kalpoju-
šas vai kas saistās ar bērnības atmiņām, 
vecākiem, vecvecākiem, vai vienkārši ir 
kādreiz kaut kur atrastas un šķitušas inte-
resantas. 

Pārgaujas novada pašvaldība aicina – 
ja kāda lieta šķiet pašiem nevajadzīga, to-
mēr tā ir saistīta ar saimniekošanas vēs-
turi, atspoguļo noteiktu vēsturisko laiku, 
lūgums par to ziņot pašvaldības tūrisma 

Seno lietu stāsti

Fotogrāfijas no “Straupes grāmatas”

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore

Liels bija Pārgaujas novada pašvaldī-
bas pārsteigums, kad desmit nedēļas pēc 
šī gada jūnijā paredzēto 40. Starptautisko 
Hanzas dienas Brilonā atcelšanas, tika 
saņemts atkārtots ielūgums uz svētkiem. 
Svētku rīkotāju komanda ir atradusi al-
ternatīvu risinājumu un saskaņā ar Starp-
tautisko Hanzas savienību un tās priekš-
sēdētāju Lībekas mēru Janu Lindenau ir 
vienojusies, ka notiks “pirmās virtuālās 
Starptautiskās Hanzas dienas Hanzas sa-
vienības 660 gadu vēsturē”.

Hanzas dienu programma paliks ne-
mainīga – ceturtdienā, 4. jūnijā tiks pār-
raidīta svētku atklāšanas ceremonija, 
piektdienā, 5. jūnijā tiks rīkota delegātu 
video konference, vairākkārt svētku dienu 
laikā tiks atskaņotas Hanzas fanfaras, rā-
dītas izstādes, risināsies radošās darbnī-
cas. Piemēram, 5. jūnijā plkst. 18.00 visus 
dalībniekus uz attālinātu līdzdalību aici-
nās Brilonas pavāri Tommijs Hillebrands 
un Andreas Pioreks ar savu performanci 
“Stay@home - Live Kochshow”. Pirms ku-

Šogad Starptautiskās 
Hanzas dienas notiks. 
Bet virtuāli

linārā šova tiks publicētas viņu gatavoto 
ēdienu sastāvdaļas, lai ikviens savā vir-
tuvē varētu darboties viņiem līdzi. 

Savukārt Hanzas dienu noslēguma ce-
remonijā notiks virtuāla Hanzas karoga 
nodošana Rīgai, kas ir 41. Starptautisko 
Hanzas dienu rīkotāja 2021. gadā. 

Ir vērts kaut vai uz nelielu brīdi pievie-
noties Hanzas dienu svētku pasākumiem. 
Varbūt izdosies iegūt mazliet no tās sajū-
tas, kas parasti tik ļoti vieno Hanzas dienu 
dalībniekus klātienē.  

Svētku programma un informācija par 
pieslēgšanos skatāma Hanzas dienu  mā-
jas lapā www.hansetagebrilon.de 

Straupes
zirgu pastā

7. un 21. jūnijā

koordinatorei. 
Pašvaldībai ir telpas, kur iespējams 

uzglabāt šādus priekšmetus – senāko 
laiku liecības. Tie varētu būt ogļu glu-
dekļi, kafijas dzirnaviņas, krēsli, senākas 
lustras, abažūri, dažādi amatnieka darba 
rīki, mūzikas instrumenti, 19.  gadsimtā 
vai 20. gadsimta pirmajā pusē valkāts 
apģērbs, aksesuāri, trauki, pudeles, glā-
zes un glāzītes u. c. Tā kopīgi mēs varētu 
izveidot krājumu, kas pēc kāda laika va-
rētu pārtapt plašākā muzeja ekspozīcijā 
Lielstraupes pilī. 

Iedzīvotāji īpaši aicināti atgriezt lietas, 
kas savulaik bijušas Lielstraupes pils īpa-
šumā. Tās būtu ārkārtīgi nozīmīga vērtība, 
ar ko piepildīt pašlaik tukšās un vientuļās 
pils telpas, atgriežot tajās dzīvīgumu.
Tālruņa	numurs	saziņai	29464946.

http://www.hansetagebrilon.de/
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