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Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Nemanot atkal ir pagājis vēl 
viens gads. Šķiet vēl tikai tikko 
sagaidījām 2020. ar jauniem 
mērķiem, plāniem un ar domu: 
“Šis būs mūsu gads”! Pasau-
les vēsturē 2020. gads noteikti 
atstājis neizdzēšamas pēdas – 
mežu ugunsgrēki, lidmašīnu 
katastrofas, iedzīvotāju protesti 
par savu tiesību aizstāvēšanu 
vairākās valstīs, kā arī Covid-19 
vīruss, kas izplatījies visā pa-
saulē, ieviešot negaidītas izmai-
ņas visās nozarēs un mūsu ik-
dienā.

Esot pavisam tuvu jaunā gada 
iestāšanās brīdim, tiecamies at-
skatīties uz to, kā šis gads aizri-
tējis – kādi pasākumi notikuši, 
kādus cilvēkus esam satikuši, kā-
dus svarīgus darbus esam pavei-
kuši. Neskatoties uz izmaiņām 
ikdienas darbā un komunikācijā, 
dzīve ne pasaulē, ne Latvijā un 
arī ne Pārgaujas novadā neap-
stājās. Tika turpināti jau 
iesāktie darbi, mērķ-
tiecīgi strādāts un 
domāts par to, 
ko nepieciešams 
sasniegt vai uz-
labot nākotnē.

Gada laikā da-
žādās novada vie-
tās notikuši dažāda 
veida būvniecības un teri-
toriju labiekārtošanas darbi. Ne-
pārtraukti tiek veikti nelieli re-
montdarbi, kā arī realizēti lielāki 
būvniecības projekti. Ik dienu 
komunālās saimniecības vadī-
tāji un darbinieki katrā pagastā 
darbojas, lai Pārgaujas novada 

teritorija būtu sakopta, mājīga 
un patīkama gan vietējiem iedzī-
votājiem, gan tā viesiem. 

Raiskuma pagastā
Ar mērķi saglabāt un labie-

kārtot gan Raiskuma kapličas 
ēku, gan kapu teritoriju, tika 
veikti remontdarbi Raiskuma 
kapsētā un kapličā. Vienkāršoti 
ēkas atjaunošanas darbi šobrīd 
notiek Stalbes pamatskolas 
struktūrvienības ēkā Auciemā, 
kur ikdienā darbojas pirmssko-
las vecuma bērnu grupas. Tie ne-
pieciešami, lai pielāgotu esošās 
telpas pirmsskolas plānojumam 
un vajadzībām. Tāpat arī, pie-
saistot daļēju LEADER projektu 
finansējumu “Cēsu rajona lauku 
partnerības’’ izsludinātā LEA-
DER projektu konkursa 7. kārtas 
Latvijas lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”, tiek strādāts pie pirms-

skolas izglītības iestā-
des teritorijas ārējā 

a p g a i s m o j u m a 
tīkla pārbūves, 
kā arī papildus 
tam pašvaldība 
strādā pie ielu 
elektriskā ap-

gaismojuma pār-
būves Auciemā. 

Šobrīd notiek projek-
tēšana ūdens vada izbūvei 

Ezera ielā, Raiskumā un sadzīves 
notekūdeņu maģistrālo tīklu un 
sūkņu stacijas pārbūvei. 

Stalbes pagastā
Stalbes pagasta pārvaldes 

ēkā, kurā atrodas ne tikai Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs un pašval-
dības speciālistu darba vietas, 
bet arī Stalbes pagasta biblio-
tēka un ģimenes ārsta privāt-
prakse šogad tika veikta jumta 
seguma atjaunošana, jo iepriek-
šējā seguma nolietojuma dēļ 
telpās, lietus laikā, iekļuva lietu-
sūdens. Rozulā šogad pārvērtī-
bas piedzīvojusi Rozulas tautas 
nama mazā zāle, kas pielāgota 
jauniešu vajadzībām un viņu 
iniciatīvu īstenošanai. Līdzfinan-
sējums tika piesaistīts Vidze-
mes lauku partnerības “Brasla” 
izsludinātajā LEADER projektu 
konkursa 7. kārtā, ELFLA Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai (sa-
biedrības virzīta vietējā attīstī-
bas stratēģija)” apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros.  
Rozulas tautas namā veikti arī 
nelieli kosmētiskie remontdarbi 
lielajā zālē. Notikusi projektē-
šana gājēju pārejas un ātruma 
vaļņa izveidei Stalbes centrā. 
Tas tiks uzstādīts janvārī. Šogad 
Stalbes tautas nama gala sienai 
veikta fasādes atjaunošana. Stal-
bes katlu mājai salabots jumts, 
kā arī veikts kurtuves remonts – 
apkures katlam izveidots apmū-
rējums. Notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmu palīgēkai Rozulā nomi-
nīts jumts, savukārt Stalbē drī-
zumā tiks nomainīts attīrīšanas 
iekārtu nožogojums. Nākamajā 
gadā tiks uzsākta Stalbes pamat-
skolas stadiona skrejceļa pār-
būve. Šobrīd notiek arī tehniskā 
projekta izstrāde Stalbes pa-
matskolas stadiona, skeitparka, 
rotaļu laukuma apgaismojuma 
izbūvei. 

Straupes pagastā
Piesaistot EFLA finansējumu, 

šogad tika veikta Straupes pa-
matskolas stadiona pārbūve. Ar 
projekta finansējumu un pašval-
dības līdzfinansējumu izbūvēts 
skrejceļš un tāllēkšanas sektors 
ar tenisīta segumu, kā arī sakār-
tota ūdens atvades sistēma, lai 
ūdens nekrātos laukumā, bet 
tiktu novadīts nogāzē. Papildus 
projektā plānotajam pārbūvētas 
arī kāpnes, kas savieno stadiona 
skrejceļa zonu un basketbola 
laukumu. Šobrīd tiek izmantots 
brīdis, kad nenotiekot publiska-
jiem pasākumiem un kolektīvu 
mēģinājumiem, Straupes tautas 
nams nav tik noslogots un ir 
iespējams atjaunot parketa grī-
das segumu lielajā zālē. Tas tiek 
slīpēts, un uzklāta jauna lakas 
kārta. Plācī ēkai, kas agrāk bija 
zināma kā sagādes punkts, tika 
nomainīts jumta segums un no-
krāsota fasāde. Šobrīd ēka tiek 
izmantota kā mantu un tehniskā 
aprīkojuma noliktava. Šogad tika 
veikta arī Doktorāta Plācī saim-
niecības ēkas pārbūve, kā ie-
tvaros tika izbūvēta katlu māja, 
atjaunotas saimniecības ēkas 
telpas un izveidota automašīnu 
novietne. Savukārt Straupes no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtās 
pilnībā atjaunota gaisa aerācijas 
sistēma. Uzsākta projektēšana 
Straupes estrādes pārbūves dar-
biem, kā arī ielu apgaismojuma 
izbūvei līvānu māju ciematā, 
Straupes centrā. 

Turpinot teritorijas labiekār-
tošanas tēmu, arī šogad Pārgau-
jas novada pašvaldība aicināja 
vietējos iedzīvotājus, neformālās 
interešu grupas un nevalstiskās 
organizācijas piedalīties pašval-

dības projektu konkursā, lai ie-
gūtu finansējumu savu iniciatīvu 
īstenošanai. Projektu konkursā 
tika atbalstītas un 2020. gada 
laikā realizētas divas iniciatī-
vas – Rozulā tika izveidots ro-
taļu laukums, bet Raiskumā, 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas teritorijā tika izvei-
dota zaļā klase. 

Uzņēmējiem šis gads noteikti 
bijis izaicinājumu pilns, īpaši 
tiem, kuru profesionālā dar-
bība saistās ar viesmīlību. Lai 
atbalstītu novada uzņēmējus, 
Pārgaujas novada pašvaldība 
sniedza tiem informatīvu atbal-
stu, apkopojot informāciju par 
uzņēmēju piedāvājumu ārkār-
tējās situācijas laikā, piemēram, 
ēdienu vai pārtikas produktu 
piegādi, citiem pakalpojumiem 
un aicinot pircējus izvēlēties 
vietējos produktus. Tāpat arī, lai 
popularizētu preču zīmi “Radīts 
Pārgaujas novadā”, tika veidoti 
informatīvie materiāli par tiem 
uzņēmējiem, kuri ir šīs preču 
zīmes lietotāji. Jāatzīmē, ka uz-
ņēmēji joprojām var pieteikties 
preču zīmes lietotāja statusam. 
Pavasarī tika izsludināts cetur-
tais Grantu konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai esošās 
attīstīšanai Pārgaujas novadā. 
Tika izvērtēti deviņi pieteikumi, 
no kuriem tika atbalstīti trīs, 
piešķirot finansējumu uzņēmēju 
ideju īstenošanai. Pirms Grantu 
konkursa pieteikumu iesnieg-
šanas tika organizēta uzņēmēju 
pēcpusdiena, kurā speciālisti un 
nozares eksperti sniedza vērtī-
gus padomus tieši pieteikumu 
sagatavošanā. 

Turpinājums 3. lpp.

2020. gads Pārgaujas novadā

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! 
No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules 
mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai  mazi ārēji atspīdumi 
no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.

(Imants Ziedonis)

Šajos svētkos vēlu būt laipniem un dāvāt savu gaišumu, 
laipnību un sirsnību cits citam!

Lai priecīgi, balti, labestīgi un silti Ziemassvētki un veselīgs, 
bagātīgs un ražīgs Jaunais gads!

Pārgaujas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents
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Izsole pašvaldībai 
piederošu telpu nomas 

tiesību iegūšanai
Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko at-

klātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pārgaujas novada 
pašvaldības apsaimniekotā nekustamā īpašuma “Tautas 
nams”, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā eso-
šās administratīvās ēkas-tautas nama, kadastra apzīmējums 
4282 005 008 6001, nedzīvojamo telpu grupas ar kadastra 
apzīmējumu 4282 005 008 6001 005 ar telpām nr. 1, nr. 2 un 
Nr. 3 (bijusī frizētava, palīgtelpa un tualete), telpu kopējā pla-
tība 36,4 m2, adrese “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, nomas tiesību iegūšanai. 

Izsoles sākuma cena ir 55 EUR/mēn (bez PVN), izsoles re-
ģistrācijas maksa 20 EUR, minimālais izsoles solis ir 5 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. janvārī plkst. 11.30 Pašvaldības 
telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada paš-
valdības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā 
Izsoles. 

Maksājums veicams Pārgaujas novada domes kontā: 
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV06UNLA0050014307758, 
norādot maksājuma mērķi.
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles 

noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt 
Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes 
pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas 
centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektro-
nisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@
pargaujasnovads.lv ne vēlāk kā līdz 2021. gada 
11. janvāra plkst. 12.00.

Apstiprināti ar Pārgaujas 
novada domes 24.09. 2020. sē-
des lēmumu Nr. 141 (protokols 
Nr. 13,4§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešo un ceturto daļu.

Izdarīt Pārgaujas novada Do-
mes 2016. gada 20. oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanas 

kārtību  Pārgaujas novadā” 
(turpmāk – Noteikumi) 

šādus grozījumus:
1. Izteikt Notei-

kumu 11. punktu 
šādā redakcijā:

“11. Nekus-
tamā īpašuma 
nodokļa maksā-

tājam, ja perso-
nai pašai vai kopā 

ar laulāto taksācijas 
gada 1. janvārī ir trīs vai 

vairāki bērni (arī aizbildnībā 
esoši vai audžuģimenē ievie-

toti bērni), kuri nepārsniedz 24 
gadu vecumu (ja bērns iegūst 
vispārējo, profesionālo vai aug-
stāko izglītību) un, ja personai 
vai tās laulātajam šajā objektā 
ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar 
vismaz trijiem no minētajiem 
bērniem un, ja nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā, – 90 % apmērā, 
bet ne vairāk par 500 euro no 
aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra.” 

2. Izteikt Noteikumu 14. pun-
ktu šādā redakcijā:

“14. Personai, kura vēlas 
saņemt nekustamā īpašuma 
atvieglojumu jāiesniedz rakst-
veida iesniegums  – Pārgaujas 
novada pašvaldības Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, adrese: 
‘’Iktes’’, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, nosūtot pa 
pastu vai elektroniski parakstot 
ar drošu elektronisko parakstu 
uz e-pastu: pargaujasnovads@
pargaujasnovads.lv. Iesniegu-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
“Par Grozījumiem Pārgaujas novada 
domes 2016. gada 20. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.13 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanas kārtību  
Pārgaujas novadā””

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 9
“Par Grozījumiem Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību  Pārgaujas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 
2016. gada 20. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13. “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību  Pārgaujas 
novadā. Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai 
atbalstītu personas, kam ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu  un samazinātu administratīvo slogu atvieglojumu 
pieprasīšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek precizēta maksimāli 
pieļaujamā nodokļa atvieglojuma summa  500 EUR apmērā (saskaņā 
ar veiktajiem grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”) 
un veiktie grozījumi mazinās administratīvo slogu atvieglojumu 
pieprasīšanu personām kurām atvieglojums pienākas ilgtermiņā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta 
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 Finanšu nodaļā. 

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.

mam jāpievieno dokumentu ko-
pijas, kas apliecina atvieglojuma 
piešķiršanas pamatu un kuras 
nav Pārgaujas novada pašvaldī-
bas rīcībā pieejamas. 

Atvieglojumu piešķiršanas 
periods sākas ar nākamo kalen-
dāro mēnesi pēc tam, kad per-
sona ir iesniegusi iesniegumu 
par atvieglojumu piešķiršanu un 
personai ir piešķirts attiecīgais 
statuss un pastāv  atbilstība at-
vieglojumu piešķiršanas nosacī-
jumiem, un izbeidzas ar nākamo 
kalendāro mēnesi pēc tam, kad 
zudis atvieglojumu piešķiršanas 
pamats vai atbilstība atvieg-
lojumu piešķiršanas nosacīju-
miem.

Ja nav zudis vai mainījies 
atvieglojumu piešķiršanas pa-
mats vai atbilstība atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem, tad 
nākamajos taksācijas gados nav 
jāiesniedz Pārvaldē atkārtots 
pieteikums par atvieglojumu 
piešķiršanu.”

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma 

izsole
Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa nr. 4, “Gaismas”, 
Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 
4280 900 0041, ar kopējo platību 41,6 m2, pārdošanai. Nekus-
tamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas no-
dalījumā ar Nr. 1000000864614.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3200 EUR, 
drošības nauda 320 EUR, dalības maksa 20 EUR, minimālais 
izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. janvārī 
plkst. 12.00, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada paš-
valdības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā 
Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā:
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV06UNLA0050014307758, 
norādot maksājuma mērķi.
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteiku-

mos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada 
pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargau-
jasnovads.lv līdz 2021. gada 11. janvāra plkst.12.00. 

Turpinājums no 1. lpp.

Kā ierasts katru gadu, arī 
2020. gadā pašvaldība pieda-
lījās Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras rīkotajā 
uzņēmēju izstādē “Vidzemes 
uzņēmēju dienas”. Šajā izstādē 
galvenā loma ir uzņēmējiem, 
kuri tiek aicināti piedalīties, pār-
stāvot Pārgaujas novadu uzņē-

2020. gads Pārgaujas novadā
mēju tirdziņā, kā arī pašvaldības 
stendā.

Lai gan ierobežojumu dēļ šo-
gad, salīdzinot ar 2019. gadu, 
starptautiskā pieredzes apmaiņa 
un vizītes projektu ietvaros 
praktiski nav notikušas, jāsaka, 
ka iesāktā komunikācija turpi-
nājusies attālinātā veidā, piemē-
ram, projekta “STreet Art”, kas 
tiek īstenots programmā “Eiropa 

Pilsoņiem”, ietvaros plānotās 
starptautiskās vizītes, notikušas 
online vidē. Šogad Liestraupes 
pilī uzņēmām Latvijas pašval-
dību savienības valdi, kura šeit 
tikās izbraukuma sēdē. Šādas 
vizītes veicina pieredzes un la-
bās prakses apmaiņu un rosina 
diskusijas par pašvaldībām, to 
iedzīvotājiem aktuāliem jautā-
jumiem. Jūlijā Pārgaujas novadā 

viesojās Satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits. Vizītes laikā tika seci-
nāts, ka klātienes apmeklējums 
ir veids, kā labāk iepazīt, izprast 
un novērtēt reālo situāciju un tās 
nopietnību reģionos. 

Viena no Pārgaujas novada 
bagātībām ir ūdeņi – ezeri, upes, 
kas īpaši vasaras sezonā pulcē 
neskaitāmus laivotājus un at-
pūtniekus. Tieši tāpēc regulāri 

tiek veikta kontrole gan atpūtas 
vietās, gan mežu teritorijās, lai 
novērtētu kārtību. Šogad vairāk-
kārt uzietas vietas, kur mežos 
cilvēki nelegāli izgāzuši atkritu-
mus, kuru sastāvā bijuši personu 
datus saturoša informācija, kas 
ļāvusi atkritumu izgāzējus atrast 
un sodīt, piemērojot administra-
tīvo sodu. 

Turpinājums 3.lpp.

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Domes_sedes/Prot_Nr_11_2015_maajas_lapai.pdf
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Domes_sedes/Prot_Nr_11_2015_maajas_lapai.pdf
http://www.pargaujasnovads.lv
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3

iniciatīvu īstenošanai. Šobrīd 
nav ļauts organizēt publiskus 
pasākumus, tomēr jau ir tapis 
nākotnes pasākumu plāns, ko 
paredzēts īstenot tieši šajā telpā. 
Tāpat arī Pārgaujas novadā šo-
gad ieviesta jauniešu brīvprā-
tīgā darba sistēma, kas ļauj jau-
niešiem saņemt apliecinājumu 
par nostrādātajām brīvprātīgā 
darba stundām. Šādu pieredzi 
arvien vairāk Latvijā un pasaulē 
novērtē gan darba devēji, gan 
izglītības iestādes, piemēram, 
augstskolas. Lai gan rudenī plā-
notie pasākumi ir atlikti līdz 
brīdim, kad situācija valstī uz-
labosies, 2020. gada vasarā 
Pārgaujas novada jaunieši tikās 
jau 3. saliedēšanās pasākumā, 
kurā šogad viesojās jaunieši un 
jaunatnes darbinieki no Alojas 
novada pašvaldības un Jūrma-
las Jaunatnes iniciatīvu cen-
tra. Vasarā aizsāktā draudzība 
turpinās arī šobrīd, pagaidām 
tikai attālinātā režīmā. Vasarā 
saņēmām Jaunatnes Starptau-
tisko programmu aģentūras ap-
stiprinājumu un programmas 
“Eiropas solidaritātes korpuss” 
finansējumu projekta “Pārgaujas 
novada jauniešu un sabiedrības 
medijpratības un digitālo pras-
mju veicināšana “Medijpratēja 
formula”” īstenošanai. Projekts 
ir jauniešu iniciatīva, kuras īs-
tenošana nodrošina mūsdienās 
tik ļoti nepieciešamo medijpra-
tības prasmju apgūšanu un at-
tīstīšanu. Šogad notikusi viena 
no plānotajām piecām projekta 
darbnīcām, pārējās pagaidām ir 
atliktas. 

Šogad arī tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējiem nav bijis tik 
vienkārši – strauji samazinājies 
ārzemju tūristu skaits, tomēr 
daudz latvieši šajā vasarā nolē-
muši apceļot savu valsti un vie-
sojušies arī Pārgaujas novadā. 
Par to liecina lielais apmeklētāju 
skaits gan Lielstraupes pilī, gan 
Ungurmuižā. Abās minētajās vie-
tās šogad cilvēki viesojušies ne 
tikai ekskursiju dēļ, bet arī bau-
dījuši koncertus un krāšņas iz-
stādes. Lai visiem interesentiem 
būtu vieglāk un ērtāk saņemt tū-
risma informāciju, tapis profils 
sociālajā medijā Facebook “Tū-
risms Pārgaujas novadā”, kā arī 
uzstādītas jaunas kartes ar ne-
pieciešamo tūrisma informāciju 
ceļotājiem. Arī šogad pašvaldība 
organizēja tūrisma uzņēmēju 
pieredzes apmaiņas braucienu, 
nedodoties nekur tālu, bet ie-
pazīstot un novērtējot tieši vie-
tējo tūrisma piedāvājumu. Tika 
secināts, ka tas ir daudzveidīgs 
un plašs. Darbu uzsākuši divi 
vietējie gidi, kas vada ekskursi-
jas pa Lielstraupes pili un Han-
zas vēsturisko taku, izveidoti 
suvenīri, kas popularizē novadu 
un Straupi. Turpināta sadar-
bība tūrisma mārketingā Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā un 
starptautiskajā maršrutā Via 
Hanseatica. Pašlaik sadarbībā 

ar topošā Cēsu novada 
pašvaldību tūrisma 
speciālistiem tiek 
strādāts pie jaunā 
tūrisma pārval-
des modeļa, un 
drīzumā tiks ap-
taujāti tūrisma 
uzņēmēji par to, 
kāds atbalsts nepie-
ciešams no pašvaldības 
tūrisma centriem, iespējams, arī 
tūrisma produktu pārdošanā.

Parasti sporta dzīve Pārgaujas 
novadā ir visai aktīva, tomēr pie 
šī gada situācijas un ierobežo-
jumiem sporta zāles gan indivi-
duālajiem, gan grupu treniņiem 
ir slēgtas. Ļauts trenēties tikai 
augstāko līgu sportistiem. Nav 
noslēpums, ka Pārgaujas novadā 
lielā cieņā ir florbols, un dau-
dziem tieši florbola komandas 
SK “Pārgauja” nosaukums sais-
tās ar mūsu novadu. Komanda 
spēlē ELVI florbola līgā vīrie-
šiem, kas ir augstākā florbola 
līga Latvijā. Iepriekšējā florbola 
sezona pavasarī tika apturēta, 
tai nenoslēdzoties un neuzzinot 
uzvarētājus. Rudenī tika uzsākta 
jauna sezona, taču, aizvadot da-
žas spēles, tā šobrīd ir apturēta. 
Atcelti tika arī vairāki tradīcijām 
bagāti novada pasākumi – skrē-
jiens apkārt Rozulai, Pārgaujas 
novada sporta svētki, tomēr šo-
gad sporta nozarē netrūkst pa-
godinājumu sportistiem, kuru 
mājas ir Pārgaujas novads. Vēs-
turisks notikums Latvijas sportā 
bija tas, ka pirmo reizi kāds no 
Latvijas sportistiem nominēts 
par Pasaules spēļu mēneša at-
lētu, un šāds gods ticis orien-
tieristei, Latvijas sieviešu izla-
ses līderei, straupietei Sandrai 
Grosbergai. Savukārt biatloniste 
Baiba Bendika tika izvirzīta “Trīs 
Zvaigžņu balvas 2020” saņemša-
nai nominācijā “gada sportiste”. 
Pārgaujas novada pašvaldība šo-
gad pateicību par sasniegumiem 
sporta jomā izteica 57 Pārgaujas 
novada sporta laureātiem.

Kultūra noteikti ir viena no 
tām nozarēm, kuru ierobežo-
jumi Covid-19 izplatības mazi-
nāšanai skāruši visnopietnāk. 
Noteiktie ierobežojumi dažādos 
laika periodos šogad attiecās uz 
apmeklētāju skaitu pasākumos, 
distanci, kā arī uz publisko pa-
sākumu rīkošanas aizliegumu. 
Neskatoties uz to, vasarā dis-
tancēšanās ierobežojumi ļāva 
īstenot jau gada sākumā iecerē-
tos Pārgaujas novada svētkus, 
kuru devīze bija “satikties!”. 
Veiksmīga mākslinieku izvēle un 
pieaicināšana, kā arī pasākumu 
programma un norises vietas 
garantēja izdevušos svētkus, par 
kuriem lieliskas atsauksmes sa-
ņemam vēl šobrīd. Lai gan kul-
tūras pasākumu piedāvājums 
šogad nav bijis bagātīgākais, 
novadā iedzīvotājiem ir bijusi 
iespēja apmeklēt brīvdabas ki-
noseansus, kā arī koncertus, 
iesaistīties dažādās akcijās un 

iniciatīvās, piemēram, 
darināt tamborētus 

vai adītus kvad-
rātiņus. Tie tika 
nosūtīti uz Bri-
lonu Vācijā, kur 
notika 40. starp-
tautiskās Hanzas 

dienas, šogad at-
tālinātā formā. Tā-

pat arī sociālo mediju 
vidē norisinājās mātes dienai 

veltīts konkurss “mammas pa-
doms”. Lai gan šajā gadā vairāki 
Pārgaujas novada iedzīvotājiem 
svarīgi pasākumi ir izpalikuši, 
piemēram, Saimniekballe, ama-
tiermākslas kolektīvu koncerti 
un izrādes, Jāņu ielīgošanas pa-
sākums u.c., šogad padomāts par 
tiem pasākumiem, kuri notiks 
nākotnē, jo ar LEADER projekta 
līdzfinansējumu iegādāti 200 
salokāmi metāla krēsli brīvda-
bas pasākumu nodrošināšanai. 
Pagājušā gada nogalē tika izslu-
dināts pirmais Pārgaujas novada 
kultūras projektu konkurss, kurā 
tika atbalstītas sešas pasākumu 
idejas, bet 2020.gadā no tām tika 
īstenotas divas, kas skaidrojams 
ar esošo situāciju valstī gandrīz 
visa gada garumā. Tomēr neīs-
tenoto kultūras projektu ideju 
autoriem būs iespēja tās īste-
not nākamajā gadā. Ja turpinām 
projektu tēmu, interesants un 
unikāls pasākums šajā rudenī 
notika Raiskumā. Raiskuma pa-
gasts, atrodoties Cēsu rajona 
lauku partnerības teritorijā, ir 
daļa no projekta “KOPA”, kura 
mērķis ir sekmēt kopienu ie-
saisti savu vajadzību apzināšanā 
un risinājumu īstenošanā, snie-
dzot tām atbalstu un stiprinot 
to ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta 
ietvaros notika pirmie Raiskuma 
kopienas svētki, kuru tapšanā 
iesaistījās vietējie iedzīvotāji, 
demonstrējot savus talantus un 
iepazīstinot ar savām prasmēm. 
Neatņemama kultūras sastāv-
daļa ikvienā novadā ir amatier-
mākslas kolektīvi. Arī kolektīvu 
dalībniekiem šis gads ir bijis ci-
tādāks – nenotiek klātienes mē-
ģinājumi, uzstāšanās koncertos. 
Tomēr, lai turpinātu savu misiju 
– nodrošinātu Latvijas nema-
teriālā kultūras mantojuma un 
tradīciju ilgtspējību un saglabā-
šanu –, daļa kolektīvu turpina 
darboties attālināti, organizējot 
online mēģinājumus vai strādā-
jot individuālajos mēģinājumos, 
kurā piedalās kolektīva vadītājs 
un vienas mājsaimniecības pār-
stāvji. Pārgaujas novada biblio-
tēkas šogad akreditētas uz turp-
mākajiem pieciem gadiem, 
un turpina darboties, 
pielāgojoties esoša-
jiem apstākļiem.

Šajā gadā klā-
tienē netika go-
dināti iepriekšējā 
gadā dzimušie 
bērniņi, tomēr 
tiem tika sagādātas 
praktiskas dāvanas – 

Margaritas Stārastes grāmatas 
“Brīnumzemes pasakas”, kuras 
kopumā tika pasniegtas 37 bēr-
niņiem, kuri tagad par savām 
mājām sauc Pārgaujas novadu. 
Savukārt jau nākamajā gadā go-
dināsim 2020. gadā dzimušos 
bērnus. Līdz decembra sāku-
mam Pārgaujas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 20 jaun-
dzimušie – 4 Raiskuma pagastā, 
3 Stalbes pagastā un 13 Straupes 
pagastā. Turpretī miršanas ga-
dījumi reģistrēti 38 personām. 
Pārgaujas novada dzimtsarakstu 
nodaļā šogad reģistrēta 41 lau-
lība, sveikts viens pāris, kurš 
atzīmēja zelta kāzu gadadienu. 
Populārākās vietas, kas tiek iz-
vēlētas laulību reģistrēšanai, ir 
Ungurmuiža un Ungurmalas.  

Šis gads, kad Covid-19 pār-
steidza visu pasauli, noteikti 
nebija iedomājams bez sociālās 
palīdzības sniegšanas – iedzī-
votāji turpināja saņemt sociālā 
dienesta palīdzību, protams, 
īpašā piesardzības režīmā. Tika 
nodrošināti individuālie aizsar-
dzības līdzekļi, sarūpēti pārti-
kas taloni skolēniem un pārti-
kas pakas maznodrošinātajām 
ģimenēm. Pavasarī dome lēma 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
termiņu pagarināšanu, kā arī 
nomas maksu atvieglinājumiem 
komersantiem. Bija padomāts 
un iespēju robežās sagatavotas 
telpas, kurās izmitināt saslimu-
šos, nodrošinot tiem izolētību. 
Gada noslēgumā tiek organizēta 
pārsteigumu sagādāšana Pār-
gaujas novada senioriem, no-
gādājot tiem svētku paciņas un 
novada kalendārus.

Viss minētais tikai vēlreiz 
atgādina, ka ikdienā bieži vien 
nemaz nemanām, cik daudz 
notikumu, darbu un aktivitāšu 
mums apkārt notiek, bet bez ie-
dzīvotāju iesaistes šie notikumi 
ir grūti iedomājami. Ir prieks, 
ka Pārgaujas novadā ir tik daudz 
aktīvu, atsaucīgu iedzīvotāju, 
kuri iesaistās notikumos, gan ar 
savu klātbūtni, gan iniciatīvām, 
kā arī ar savu darbu un resur-
siem. Esam pārmaiņu priekšā, jo 
2021. gads nāk ar Administratīvi 
teritoriālo reformu. Joprojām ir 
ļoti daudz neskaidrību par to, 
kā jaunā iekārta darbosies. Pēc 
Administratīvi teritoriālās refor-
mas Pārgaujas novads atradīsies 
jaunveidojamajā Cēsu novadā, 
un apvienojamo teritoriju paš-
valdību speciālisti jau šobrīd 
kopīgi strādā, lai veidotu modeli, 
kas atbilst prasībām, kā arī iedzī-
votāju vajadzībām visās jaunvei-

dojamā novada teritorijās. 
2021. gads jau 
klauvē pie durvīm – 

novēlu, lai tas nes 
tikai pozitīvas 
emocijas, radīsim 
to tādu, lai vide 
no Braslas līdz 

Gaujai būtu rosīga 
vienmēr!

Turpinājums no 2. lpp. 

Tāpat arī tiek veikta kontrole 
ūdenstilpēs, lai cīnītos ar ma-
luzvejniecību zivju nārstošanas 
laikā. Šogad piesaistītais finan-
sējums ļāvis iegādāties laivas 
piekabi, kā arī papildināt zivju 
resursus Sārumezerā. Zivju re-
sursi papildināti arī Raiskuma 
ezerā, par ko jāpasakās vietē-
jiem uzņēmējiem. 

2020. gads ir veicis korekcijas 
gandrīz visās nozarēs, un izglī-
tība noteikti ir viena no visvairāk 
apspriestajām jomām. Izmaiņas 
saistās, galvenokārt ar attāli-
nāto mācību procesa ieviešanu 
un visu iesaistīto pušu gatavību 
tām. Tomēr šī ir nozare, kurā 
jābūt nepārtrauktam procesam, 
un pats galvenais faktors ceļā uz 
izdošanos ir sadarbība – peda-
gogu, vecāku, skolēnu. Mācības 
1. klasē kopā 2020./2021. mā-
cību gadā uzsākuši 35 skolēni – 
Straupes pamatskolā 14 pirm-
klasnieki, Stalbes pamatskolā 
16, bet Aleksandra Bieziņa Rais-
kuma pamatskolā 5. Visas izglītī-
bas iestādes, no 1. līdz 9. klasei, 
šogad apmeklē 277 skolēni – 
Straupes pamatskolā 88 skolēni, 
Stalbes pamatskolā 101, bet 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā 88. Pedagogi un iz-
glītības iestāžu vadītāji mācību 
procesu cenšas nodrošināt pēc 
iespējas kvalitatīvāku un intere-
santāku arī šajos apstākļos, to-
mēr jāatzīmē, ka esošā situācija 
ir veidojusi apstākļus, kad varam 
izvērtēt savas, skolēnu un arī pe-
dagogu un vecāku digitālās pras-
mes. Šajā gadā Pārgaujas novada 
pašvaldība noslēgusi sadarbības 
līgumu ar Izglītības kvalitātes 
valsts dienestu par projekta 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
jeb “PUMPURS” īstenošanu, kurā 
iesaistījušās divas Pārgaujas no-
vada izglītības iestādes – Stal-
bes pamatskola un Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskola. 
Svinīgā ceremonijā šogad Stal-
bes pamatskola Valmieras Valsts 
ģimnāzijai nodeva gadu glabāto 
Cēsu Skolnieku rotas piemiņas 
karogu. Rudenī paguvām tikties 
ikgadējā Pārgaujas novada pe-
dagogu un izglītības iestāžu teh-
nisko darbinieku godināšanas 
pasākumā. Kopā tika godināti 
34 pedagogi un izglītības iestāžu 
darbinieki, kā arī sveikta titula 
“gada pedagogs” ieguvēja – sko-
lotāja Sanita Kārkliņa no Strau-
pes pamatskolas. 

Ņemot vērā to, ka šajā gadā 
novada jauniešiem nav bijusi 
iespēja piedalīties starptautis-
kajos apmaiņas projektos, kaut 
gan tādi bija plānoti, ir paveikti 
vairāki nozīmīgi darbi jaunatnes 
dzīves uzlabošanai un dažādo-
šanai tieši Pārgaujas novadā. Kā 
būtiskāko no tiem noteikti var 
minēt Pārgaujas novada jau-
niešu radošās istabas izveidi 
Rozulas tautas namā jauniešu 

2020. gads Pārgaujas novadā
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Laikā, kad uz ūdenstilpēm 
veidojas ledus kārta, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina būt pie-
sardzīgiem, jo ledus kārta jop-
rojām ir ļoti plāna un atrasties 
uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!  
Ik gadu ziemas periodā vairāki 
desmiti cilvēku ielūzt ledū un 
noslīkst. 

To, cik ledus ir mānīgs, ap-
liecina arī notikums Ludzā, kur 
izdevās glābt ledū ielūzušu cil-
vēka dzīvību. 9. decembrī VUGD 
Latgales reģiona Ludzas daļa 
saņēma informāciju, ka Ludzā 
ūdenstilpē slīkst cilvēks. Uz noti-
kumu izbrauca autocisterna, bet 
daļas komandieris Jānis Klodāns 
nevarēja palikt malā un kopā 
ar vada komandiera vietnieku 
Aldi Guitanu arī devās uz noti-
kuma vietu ar vieglo automa-
šīnu. Abas automašīnas steidzās 
uz notikuma vietu pa dažādiem 
maršrutiem, lai ātrāk atrastu 
glābjamo. Pirmie notikuma vietā 
ieradās J. Klodāns un A. Guitans 
un steidzās glābt nelaimē nonā-
kušo cilvēku. 

Kā stāsta J. Klodāns: “Sākumā 
ledus izskatījās noturīgs, taču 

pieejot 20 metru tuvumā 
glābjamajam, tas sāka 

plaisāt un krakšķēt, 
tāpēc J. Klodāns 
turpināja tuvo-
ties pa ledu līšus 
uz vēdera. Glāb-
jamais nemitīgi 

atkārtoja, ka vairs 
nevar noturēties un 

nespēja aizķerties aiz 
mieta, ko viņam pasniedzu. 

Ar mietu aizāķēju glābjamo aiz 
kapuces, taču kapucei sāka vēr-
ties vaļā rāvējslēdzējs un vairs 
nevarēju noturēt glābjamo virs 
ūdens, atrodoties drošā attā-
lumā. Tāpēc pieņēmu lēmumu, 
turēdamies aiz virves, kuras otru 
galu turēja kolēģis, turpināt tu-
voties glābjamajam un arī ielūzu 
ledū. Atrodoties ūdenī, man iz-
devās noturēt cilvēku virs ūdens 
līdz ieradās palīdzība.”

Jāatceras, ka ledus kārta uz 
ūdenstilpēm neveidojas vien-
mērīgi. Tā ir biezāka pie kras-
tiem, bet ūdenstilpes vidū var 
būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži 
veidojas maldīgs priekšstats, ka 
ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja esi ielūzis ledū:
• saglabāt mieru;
• turēt galvu virs ūdens – var 

galvu mazliet atmest atpakaļ;
• nevajag haotiski kustēties, 

zaudējot spēkus, tā vietā vien-
mērīgi kustināt kājas, it kā grie-
žot velosipēda pedāļus;

• elpot pēc iespējas lēnāk un 

dziļāk;
• ja iespējams, skaļāk saukt 

palīgā;
• ja soma vai smags mētelis 

velk jūs uz leju, var mēģināt no-
ņemt tos;

• ledus ir plāns vietā, kur jūs 
ielūzāt, bet tā vietā, kur jūs stā-
vējāt pirms iekritāt, jābūt notu-
rīgākam;

• pagriezties ar seju uz to 
vietu, no kurienes jūs atnācāt un 
nolikt rokas uz ledu, izstiept ro-
kas cik iespējams tālāk. Mēģināt 
uzgulties uz ledus malas ar krū-
tīm un mēģināt izstumt sevi no  
ūdens;

• nevajag uzreiz celties kā-
jās, labāk ritināties prom no bīs-
tamās vietas. Rāpot uz krastu pa 
to pašu ceļu, pa kuru atnācāt;

• tiekot krastā neapstāties, 
bet doties uz tuvāko silto vietu 
skrienot.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, 
makšķerniekiem ieteicams ņemt 
līdzi dažādus palīglīdzekļus – 
ledus irbuļus vai āķus, ar kuru 
palīdzību var ieķerties ledū un 
tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs ri-
sinājums ir pilns makšķerēšanas 
tērps, kuram ir peldfunkcija vai 
glābšanas veste, kas ļaus pēc ie-
lūšanas ledū peldēt virs ūdens.

Ko darīt, ja redzat, ka kāds 
cilvēks ir ielūzis:

• jāzvana 112, dispečeram 
jānosauc adrese vai izskaidro, kā 
piebraukt pie notikuma vietas, 
jāatbild uz visiem dispečera jau-
tājumiem;

• lai palīdzētu, ielūzušajam 
jātuvojas rāpus vai guļus, netu-
vojoties līdz pašai ielūzuma vie-
tai. Ielūzušajam apmēram no 2– 
5 metru attāluma jāpamet aukla, 
sasieti apģērba gabali, garš koks 
vai kāds cits priekšmets. Ja glā-
bēji ir vairāki, jāievēro, ka vie-
nam no otra jāatrodas 2–3 metru 
attālumā;

• izvelkot cietušo uz ledus 
vai pašam izkļūstot uz ledus, rā-
pus jāvirzās prom no bīstamās 
vietas līdz krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt 
līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepa-
iet vienaldzīgi garām, ja redzat, 
ka bērni vai jaunieši slidinās pa 
nedrošo ledu – brīdiniet viņus 
par bīstamību. Savukārt, ja pa-
manāt, ka cilvēki ir aizgājuši pā-
rāk tālu no krasta vai arī, ja cil-
vēks ir ielūzis ledū, nekavējoties 
zvaniet 112!

Ilze Dāme-Birziņa
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļas vecākā 
speciāliste

VUGD atgādina: 
atrasties uz 
ūdenstilpju 
ledus ir bīstamiIluta Balode,

sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Viena no Pārgaujas novada 
tradīcijām ir ik gadu rīkot eglīti 
tieši novada senioriem. Šis kopā 
sanākšanas brīdis ir parasti ir 
sirsnīgs, jauks un ļoti gaidīts. 
Šobrīd valstī izsludināta ārkār-
tējā situācija, kuras laikā no-
teikti stingri epidemioloģiskās 
drošības noteikumi un publisku 
pasākumu rīkošanas aizliegums. 

816 Pārgaujas novada 
seniori saņems 
Ziemassvētku paciņas

Tieši šī iemesla dēļ Pārgaujas no-
vada senioru eglīte šogad netiek 
rīkota. 

Neskatoties uz to, ka kopā 
sanākšana šogad nebūs, Pār-
gaujas novada pašvaldība vēlas 
senioriem sagādāt svētku svei-
cienu, un ir sarūpējusi novada 
senioriem svētku paciņas un 
Pārgaujas novada kalendāru. Ie-
priekš tika izsludināta senioru 
pieteikšanās paciņu saņemša-
nai, kas, iespējams, radīja nelielu 
neizpratni, taču tas tika darīts 
ar mērķi, lai apzinātu senioru 

adreses un veiksmīgāk plānotu 
paciņu nogādāšanas maršrutus, 
kā arī, lai, iepriekš sazinoties ar 
senioriem par paciņu piegādi, 
tiktu nodrošināti epidemioloģis-
kie drošības pasākumi. 

Paciņu piegāde tika uzsākta 
15. decembrī un turpināsies 
visu nedēļu un tās saņems 816 
seniori no Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagastiem. 

Svētku paciņu nodošana tiks 
veikta, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības no-
teikumus.  

 Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā
1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “Vienotnes” tālr. 29114576

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts SIA “Vidzemes Betons” tālr.  28350057

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “8 CBR” tālr.  29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Ilvars BALODIS tālr. 29453168

Straupes pagastā
 4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” tālr.  29398627

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “8 CBR” tālr.  29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Druvis KREITUZIS tālr. 22009250

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “8 CBR” tālr.  29415918

7. maršruts Strīķu – Miglaču ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr.  29329852

8. maršruts Auciems ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr.  29329852

9. maršruts Kūduma ceļu saraksts SIA“8 CBR” tālr.  29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Andris ERENBOTS tālr. 26529894

Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem par māju ceļu attīrīšanu no sniega pašiem jāsazinās ar norādītajām 
kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

 

Informācija par Pārgaujas 
novada pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizētu 
attīrīšanu no sniega 
2020./2021. ziemas sezonā

Valda Indrēvica (no kreisās) 15. decembrī saņēma pirmo svētku paciņu, ko piegādāja 
rūķi no Kultūras nodaļas un novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.
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Gita Vilciņa,
Raiskuma pagasta bibliotekāre

Ņemot vērā nepieciešamību 
atbalstīt gan krīzes skarto grāmat-
niecības nozari – grāmatu autorus, 
ilustratorus un tulkotājus, gan kva-
litatīvi papildināt Latvijas publisko 
bibliotēku krājumus ar augstvēr-
tīgiem pēdējo gadu izdevumiem, 
Latvijas valdība 2020. gada 16.jū-
nijā pēc Kultūras ministrijas (KM) 
izstrādāta rīcības plāna lēma pie-
šķirt finansējumu 300 000 EUR ap-
jomā no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu 
iepirkuma programmas publiska-
jām bibliotēkām īstenošanai.

Lai grāmatu iepirkuma rezul-
tātā respektētu katras bibliotēkas 
krājuma komplektēšanas vajadzī-
bas, kā arī izvairītos no dubultek-
semplāru nonākšanas bibliotēku 
krājumā, bibliotēku darbinieki 
piedalījās grāmatu nosaukumu un 

eksemplāru skaita izvēlē, vērtējot 
arī savas bibliotēkas lasītāju vēl-
mes un vajadzības. 

Novembra mēnesī iepirktās 
grāmatas nonāca bibliotēkās. 
Straupes, Stalbes un Raiskuma pa-
gasta bibliotēkas kopā saņēma 92 
jaunas grāmatas 809 eiro vērtībā. 
Jauno grāmatu klāstā, kura tema-
tiskais aptvērums ir ļoti plašs – 
daudzveidīga nozaru literatūra, 
latviešu oriģinālliteratūra un tul-
kotā daiļliteratūra, kā arī bērnu 
literatūra.

Jaunās grāmatas gaida lasī-
tājus Pārgaujas novada 
bibliotēkās Straupē, 
Stalbē un Raiskumā. 

Ar bibliotēku 
grāmatu piedāvā-
jumu var iepazī-
ties elektroniskajā 
Cēsu reģiona pub-
lisko un skolu bib-
liotēku kopkatalogā. 

Pārgaujas novada 
bibliotēkas saņem 
jaunas grāmatas

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Šobrīd notiek pieteikšanās 
Latvijā pirmajam atkritumu pār-
strādes veicināšanas hakatonam 
“DaibeZero”. Komandām pietei-
kumus iespējams iesniegt līdz 
2021. gada 17. janvārim.

Lai palīdzētu idejas pietei-
kuma izstrādes procesā, no 
14.decembra līdz 8.janvārim 
komandām ir iespējams saņemt 
konsultācijas par pārstrādājamo 
materiālu veidiem – to apjomu, 
sastāvu un citiem raksturlielu-
miem. Konsultācijas jāpiesaka 
pie Reģionālā atkritumu ap-
saimniekošanas centra (RAAC) 
“Daibe” vadītāja Ģirta Kuplā pa 
tālr. 29334472, lai vienotos par 
konsultācijas veidu – telefonsa-
runa, attālināta saruna interneta 
platformā vai komandas pār-
stāvja vizīte RAAC “Daibe” ma-
teriālu apskatei, ievērojot valstī 
noteiktās epidemioloģiskās dro-
šības prasības.

Nākamais atbalsts koman-
dām būs 2021. gada janvārī un 
februāra pirmajā pusē no pasā-
kuma mentoriem, kuri piedāvās 
online lekcijas komandu veido-
šanā, projektu vadībā,  materiāl-
zinātnē,  prototipēšanā, ideju 
komercializēšanā un komunicē-
šanā.

Hakatonu “DaibeZero” orga-

nizē SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģen-
tūru, LIAA Valmieras biznesa in-
kubatoru, A/S “Valmieras stikla 
šķiedra” un citiem sadarbības 
partneriem, lai virzītos uz apri-
tes ekonomikas īstenošanu un 
veicinātu atkritumu saimniecī-
bas attīstību, kā arī dotu iespēju 
jauniem uzņēmējiem, zināt-
niekiem un vides entuziastiem 
līdzdarboties Latvijai svarīgos 
procesos, radot inovācijas at-
kritumu izpētes un pārstrādes 
jomā trim atkritumu veidiem – 
riepām, stikla šķiedras atkritu-
miem un no atkritumiem iegūs-
tamajam kurināmajam (NAIK).

Hakatona norise plānota 
2021. gada 20. un 21. febru-
ārī RAAC “Daibe” un Vidzemes 
olimpiskajā centrā.

Pasākuma organizatori vērš 
uzmanību, ka atkritumu poligo-
nos apglabājamo atkritumu ap-
joms ir būtiski jāsamazina un jā-
palielina to pārstrādes īpatsvars. 
Latvijā atkritumu pārstrādē jop-
rojām ir brīvas nišas, lai varētu 
domāt par jaunu pārstrādes uz-
ņēmumu veidošanos.

Labākās idejas paredzēts ie-
sniegt Latvijas investīciju un at-
tīstības aģentūrai tālākai attīstī-
šanai. Potenciālajam pārstrādes 
uzņēmuma veidotājam tiks pie-
dāvātas iespējas infrastruktūras 
izveidei RAAC “Daibe”.

Hakatona galvenā balva – 
10 000 eiro.

Pasākuma nolikums un pie-
teikšanās mājaslapā www.dai-
bezero.lv. Komandās aicināti 
līdz 6 cilvēkiem, maksimālais 
komandu skaits – 10. 

Hakatona “DaibeZero” ideju pieteicējiem 
pieejamas konsultācijas par pārstrādājamo 
materiālu veidiem

Hakatona “DaibeZero” ģe-
nerālsponsors ir A/S “AJ Power 
Recycling”. Hakatonu atbalsta 
Valmieras Attīstības aģentūra, 
Koprades darbnīca “Dare”, SIA 

“Vidzemes olimpiskais centrs”, 
Valmieras peldbaseins, PIKC 
“Valmieras tehnikums”, Red Bull, 
Loftbergs, Grasbergs un citi.

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Konkursā skolēniem par laukiem, ūde-
ņiem un mežiem šogad individuāli piedalījās 
Straupes pamatskolas 7. klases skolnieks Ro-
berts Briška. 

Konkursā, kas sākās aprīlī un noslēdzās 
oktobrī, īpaši grūts bija pēdējais uzdevums – 
‘’Mans biznesa plāns’’. Tajā bija ne tikai jā-
uzraksta biznesa plāns, bet arī jāveido sava 
uzņēmuma logo un sava pakalpojuma vai 
produkta prototips. Roberts izvēlējās biz-
nesa plānu rakstīt  par smiltsērkšķu sulas 

ražošanu. Tika saņemts ielūgums uz 
noslēguma pasākumu 23. oktobrī 

Rīgas Motormuzejā, kas diemžēl 
tika atcelts, taču 27. novembrī 
“Latvijas pasts” piegādāja 
atzinības rakstu, pateicības 
vēstuli no Latvijas Valsts 
prezidenta Egila Levita un 
T-kreklu ar atraktīvu uz-

rakstu Robertam. Liels pal-
dies Roberta vecākiem par at-

balstu konkursa gaitā!

Noslēdzies konkurss 
skolēniem 
“Šodien Laukos”

Straupes pamatskolas skolēns Roberts Briška 
priecājas par savu sasniegumu.

http://www.daibezero.lv
http://www.daibezero.lv
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Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam par plānotajām izmaiņām Reģionālā at-
kritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” atkri-
tumu pieņemšanas cenās no 2021. gada 1. janvāra, kas 
pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu no-
dokļa (DRN) izmaiņām. 

DRN likme par atkritumu apglabāšanu poligonos 
2021. gadā pieaugs līdz 65,00 EUR par tonnu (šobrīd tās 
apmērs ir 50,00 EUR par tonnu). Mainoties DRN likmei, 
tā attiecīgi ietekmēs arī atkritumu pieņemšanas cenu. 

Plānotās atkritumu pieņemšanas cenas 
RAAC “Daibe” no 01.01.2021.

 Atkritumu veids
Atkri-
tumu 
kods

Tarifs, 
EUR/t 

bez PVN

1

Sadzīves atkritumi un tiem 
līdzīgi tirdzniecības un 
rūpniecības uzņēmumu 
un iestāžu atkritumi, arī 
atsevišķi savāktie atkritumi 
(nešķiroti sadzīves 
atkritumi) 

200301 74.22

2 Liela izmēra atkritumi 200307 82.00

3
Kompostējamie dārzu 
un parku atkritumi (arī 
kapsētu atkritumi)

200201 20.00

4 Būvniecības (arī ceļu būves) 
ēku nojaukšanas atkritumi   

4.1

Būvniecības atkritumi 
(ķieģeļi, apmetums, asfalts, 
betona gabali, u.tml.) bez 
citu būvniecības atkritumu 
piejaukumiem

170107 20.00

4.2

Būvniecības atkritumi 
(ķieģeļi, apmetums, asfalts, 
betona gabali, u.tml.) ar 
citu būvniecības atkritumu 
piejaukumiem

170904 82.00

4.3
Azbestu saturoši 
būvniecības atkritumi 
(jumta šīferis)

170605 135.00

4.4 Azbesta atkritumu 
iepakošana  18.00

5 Nolietotas automašīnu 
riepas 160103 100.00

6
Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu dūņas ar sausnas 
saturu ne mazāku kā 15%**

190805 20.00

 

** Katrai atvesto 
dūņu partijai/kravai 
nepieciešams iesniegt dūņu 
kvalitātes apliecību

  

7 Ražošanas atkritumi  pēc vie-
nošanās

8

Īpašumu sakopšanas 
atkritumi, kas neatbilst 
citiem cenrādī norādītiem 
atkritumu veidiem (CELMI, 
bēniņu, šķūņu, pagrabu, 
garāžu utt. sakopšanas 
atkritumi)

200399 82.00

 

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu ap-
saimniekošanas maksā no 2021.gada 1.janvāra, kas pa-
matotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa 
(DRN) izmaiņām. 

DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poli-
gonos 2021. gadā pieaugs līdz 65,00 EUR par tonnu (šo-
brīd tās apmērs ir 50,00 EUR par tonnu). 24. novembrī, 
ZAAO nosūtīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misijai apstiprināšanai jauno sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas tarifa projektu.

DRN likmes maiņa attie  cīgi ietekmēs arī atkritu  mu ap-
saimniekošanas kopējo maksu.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 
2021. gada 1. janvāra sadārdzināsies vidēji par 5% . 
Par 240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs jā-
maksā aptuveni 0,28 EUR vairāk, tas ir vidēji 5,90 EUR 

Izmaiņas 
RAAC “Daibe” 
pakalpojumu 
cenās, mainoties 
DRN nodokļa 
likmei

Izmaiņas ZAAO atkritumu 
apsaimniekošanas maksā, mainoties 
DRN nodokļa likmei

par viena 240 litru konteinera tukšošanas reizi. 1100 
litru konteinera tukšošanas reize sadārdzinās vidēji par 
1,30 EUR – viena šāda konteinera tukšošana maksās ap-
tuveni 27 EUR).

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus iz-
mantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vāk-
šanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā 
arī vairākās pilsētteritorijās pieejamo individuāli dalīti 
vākto atkritumu apsaimniekošanas pa  kalpojumu privāt-
mājām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazinā-
ties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem epastā: 
zaao@zaao.lv vai pa tālr. 64281250.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkri-
tumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pār-
vadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas akti-
vitātes 27 novadu teritorijās.

Plānotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2021. gada 1. janvāra

Pašvaldība Maksa EUR/m3 
bez PVN

Maksājums par 240 l 
konteineru EUR ar PVN

Maksājums par 1100 l 
konteineru EUR ar PVN

Alojas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Amatas novada pašvaldība 19.69 5.72 26.21
Beverīnas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Burtnieku novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Cēsu novada pašvaldība 20.16 5.86 26.84
Jaunpiebalgas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Krimuldas novada pašvaldība 19.69 5.72 26.21
Kocēnu novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Limbažu novada pašvaldība 20.16 5.86 26.84
Līgatnes novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Mazsalacas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Naukšēnu novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Pārgaujas novada pašvaldība 19.69 5.72 26.21
Priekuļu novada pašvaldība 19.69 5.72 26.21
Raunas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Rūjienas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Salacgrīvas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Smiltenes novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Strenču novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Valkas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Valmieras pilsētas pašvaldība 19.38 5.63 25.80
Vecpiebalgas novada pašvaldība 20.47 5.94 27.25
Saulkrastu novada pašvaldība 16.79 4.88 22.35
Apes novads 20.12 5.84 26.78
Viļakas novads 20.12 5.84 26.78
Baltinavas novads 20.12 5.84 26.78
Rugāju novads 20.12 5.84 26.78

mailto:zaao@zaao.lv
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bet  integrējas kopējā Eiropas te-
ritoriālajā tīklā un ņem vērā arī 
starptautiskos uzstādījumus un 
tendences. 

Jāatgādina, ka 2020. gada 
pirmajā pusē tika izveidota re-
ģionālā līmeņa darba grupa jeb 
Konsultatīvā padome, mobili-
zējot dažādu jomu un sektoru 
pārstāvošas ieinteresētās puses 
kopīgai lēmumpieņemšanai un 
rīcībām par Vidzemes reģiona 
attīstību. Konsultatīvās padomes 
dalībnieki līdzdarbojas un seko 
līdzi VPR Attīstības programmas 
izstrādei, kā arī vēlāk būs līdzat-
bildīgi par tās ieviešanas uzrau-
dzību.

VPR attīstības programmas 
2021–2027 tiek izstrādāta ar 
projekta “Sadarbības virzīta nā-
kotnes politika lauku reģioniem 
un iedzīvotājiem” (PoliRural) at-
balstu. Projekts tiek īstenots Ei-
ropas Savienības pētniecības un 
inovāciju programmas Apvārs-
nis 2020 ietvaros. Tajā spēkus 
apvienojuši 36 partneri no 16 
valstīm. Latvijā projektu īsteno 
Vidzemes plānošanas reģions, 
Latvijas Lauku forums,  Agrore-
sursu un ekonomikas institūts 
un uzņēmums Baltic Open Solu-
tions Center.

Projekta “PoliRural” mērķis 
ir sekmēt lauku politikas attīs-
tību, izveidojot spēcīgu lauku 
ekosistēmā ieinteresēto personu 
kopienu un izstrādājot koncep-
tuālu lauku ekosistēmas modeli. 
Vairāk par projektu uzziniet 
https://polirural.eu/  Par pro-
jekta aktivitātēm Vidzemes plā-
nošanas reģionā http://www.
vidzeme.lv.

Jautājumiem:  Ieva Kalniņa, 
VPR Teritorijas plānošanas no-
daļas vadītāja, ieva.kalnina@vi-
dzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi: 
Anita Āboliņa, sabiedrisko attie-
cību vadītāja Vidzemes plāno-
šanas reģionā, anita.abolina@
vidzeme.lv. 

Vidzeme ir talantīgus un dar-
bīgus cilvēkus piesaistošs, labi 
savienots, iekšēji integrēts un 
drošs reģions, kas spēj elastīgi 
piemēroties izaicinājumiem, ir 
konkurētspējīgs un tiecas uz iz-
cilību noteiktās reģiona viedās 
specializācijas jomās – tā skan 
vīzija, kuras ietvaros Vidzemes 
plānošanas reģions izstrādā 
jauno reģiona Attīstības prog-
rammu 2021.-2027. gadam. 
Programmas izstrādē iesaistīti 
sabiedrības pārstāvji, kuri tema-
tiskās fokusgrupās diskutē par  
izaicinājumiem,  prioritātēm un 
aktivitātēm, kas ir būtiski, do-
mājot par reģiona attīstību un 
sasniedzamajiem mērķiem. 

Plānošanas dokuments nā-
kamajiem septiņiem gadiem 
tiek izstrādāts ar mērķi veicināt 
Vidzemes ilgtspējīgu un līdz-
svarotu attīstību un maksimāli 
koncentrējas uz reģiona iedzī-
votāju vajadzībām un teritorijas 
attīstību. Plānots, ka dokumenta 
izstrāde noslēgsies 2021. gada 
jūnijā. Attīstības programmas 
ieviešanā līdzatbildīgas būs 
arī reģiona  pašvaldības, pirms 
tam akceptējot dokumentu kā 
nozīmīgu Vidzemes teritorijas 
attīstības mērķu un uzdevumu 
kopumu.

“Reģionu loma Eiropā šobrīd 
pieaug. Lauku teritoriju attīstība 
ir būtisks Eiropas ekonomikas 
progresa elements, un šobrīd 
tiek diskutēts par lauku vides 
pievilcības un potenciāla atklā-

šanu no jauna. Ir īstais brīdis 
stiprināt Vidzemi kā vietu ar 
konkrētām priekšrocībām un 
potenciālām iespējām, padarot 
Latvijas lauku teritorijas pievil-
cīgas gan dzīvei, gan arī perso-
nīgajai un sabiedrības kopīgai 
izaugsmei. Ļoti būtiski šādus 
nākotnes plānus būvēt kopā ar 
cilvēkiem, kuri ir piesaistīti kon-
krētajai vietai, reģionam – viņi 
spēj ne tikai dalīties ar ikdienas 
novērojumiem, bet, iesaistoties 
dokumentu izstrādes procesā, 
stiprina savu līdzatbildību at-
tīstības veicināšanā. Ir liela ie-
spējamība, ka iesaistīti procesā, 
vietējo kopienu un tematisko 
nozaru līderi sekos līdzi mērķu 
kvalitatīvai izpildei. Un, kas ir 
ļoti būtiski – nevar izslēgt gadī-
jumus, kad kāds no fokusgrupu 
dalībniekiem – jo īpaši vietējās 
kopienas pārstāvjiem – pirmo 
reizi apjautīs, ka pastāv reāla 
iespēja ietekmēt lēmumu pie-
ņemšanas procesus un līdzdar-
boties savas teritorijas attīstībā. 
Mūs ļoti interesē arī jaunienā-
cēju viedoklis, kuriem nereti 
ir objektīvs skatījums, un viņu 
vērojumi ir īpaši būtiski un var 
mudināt uz jaunām idejām un 
ierosmēm,“  norāda Ieva Kalniņa, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Teritorijas plānošanas nodaļas 
vadītāja. 

Smeļoties zināšanas un pie-
redzi no starptautiska projekta 
PoliRural, tiks izmantotas arī 
jaunas, daudzsološas un vēl ne-

izmēģinātas metodes, kā kva-
litatīvi plānot un veidot lauku 
politiku, tostarp ieviešot jauni-
nājumus plānošanas dokumentu 
izstrādes procesā, lai tas nori-
tētu atbilstoši aktuālajām ten-
dencēm un šī brīža apstākļiem 
gan vietējā, gan globālā līmenī.

Jauni stratēģiski instrumenti 
nepieciešami, ņemot vērā aps-
tākļu un notikumu mainību 
dažādos mērogos. Plānošanas 
dokumenta izstrādes procesā 
iecerēts izmēģināt tādas meto-
des, kā piemēram, sistēmdina-
misko modelēšanu attīstības 
scenāriju veidošanai, tekstiz-
races (text-mining) un nākot-
nes prognozēšanas (foresight) 
metodes, dizaina domāšanu un 
citas. Plānošanas dokumentu 
iecerēts veidot, par pamatu ņe-
mot ne tikai kvantitatīvos, bet 
arī kvalitatīvos datus, kuri nereti 
sniedz būtisku ieguldījumu pre-
cīzas situācijas apzināšanai un 
problēmrisinājumu meklēšanai. 
Darba grupu diskusiju rezultāti 
sniedz lielu ieguldījumu situāci-
jas apzināšanā un trāpīgu risinā-
jumu meklēšanā.

Kopienas iesaiste teritorijas 
attīstības plānošanā veicina gan 
iedzīvotāju vajadzību identifi-
cēšanu, gan arī paaugstina ie-
interesētības un līdzat-
bildības sajūtu, kā 
arī tiek panākts 
teritorijas iedzī-
votāju akcepts 
par uzņemto 

Vidzemes Attīstības programma 2021.–2027. gadam
tiek izstrādāta līdzdarbojoties speciālistiem un 
vietējo kopienu pārstāvjiem

attīstības virzienu, vienlaikus 
stiprinot zināšanas un stiprinot 
arī pašu kopienu, kas darboju-
sies pie kopīgu mērķu definē-
šanas un ir gatavi tos kopīgi arī 
sasniegt. 

Laika posmā no 2020. gada 
29. oktobra līdz 17. decembrim 
būs notikušas četras tematiskās 
fokusgrupas, un diskusijās pie-
dalījušies ne tikai nozaru speciā-
listi un eksperti, bet arī politikas 
veidotāji, vietvaru pārstāvji, kā 
arī aktīvu kopienu grupu līderi. 
Procesā iesaistīties bija iespēja 
ikvienam vidzemniekam, taču 

tika sūtīti arī personīgi ai-
cinājumi iesaistīties 

nākotnes Vidzemes 
attīstības mērķu 
definēšanā.

Jaunveidoja-
mās attīstības 
p r o g r a m m a s 
kontekstā dis-

kutēts par šādām 
tēmām: 
 >> Teritorijas tel-

piskā attīstība, t.sk. sasnie-
dzamība (transports, kultūras 
un dabas mantojums, ainavas, 
sabiedrības līdzdalība, kopienas, 
remigrācija); 

>> Ilgtspējīga uzņēmējdarbī-
bas un inovāciju vide (t.sk. darba 
tirgus prasmju un uzņēmējspēju 
attīstība, cilvēkkapitāls);

>> Ilgtspējīga ekonomika 
(t.sk. energoefektivitāte, ener-
goplānošana, atkritumu apsaim-
niekošana, klimata pārmaiņu 
adaptācijas pasākumi);

>>Sociālā drošība un veselība 
(t.sk. pakalpojumu pieejamība, 
organizācija, veselības dzīves-
veids un iespēju vienlīdzība).

Diskutējot par izvēlētajām 
un Vidzemei būtiskajām tēmām, 
tiek ņemtas vērā arī globālās ten-
dences un izaicinājumi, kas gan 
tieši, gan pastarpināti ietekmē 
reģiona attīstību uz vietas, kā 
arī stiprina tā konkurētspējas 
potenciālu. Plašinot savu re-
dzesloku un potenciālo darbības 
lauku, Vidzemes reģions aplūko 
ne tikai vietējā līmeņa iespējas, 

Lai turpinātu palīdzēt uz-
ņēmumiem iespējami ātrāk 
pārvarēt Covid-19 krīzes izrai-
sītās grūtības, komersanti arī 
2021. gadā varēs pieteikties 
Attīstības finanšu institūcijas 
ALTUM krīzes atbalsta ins-
trumentiem. Līdz šim ALTUM 
krīzes atbalsta instrumentus 
izmantojuši un veiksmīgi pie-
lietojuši daudzi uzņēmēji, un 
visu ALTUM programmu kopējā 
pozitīvā ietekme uz ekonomiku 
kopš krīzes sākuma ir pārsnie-
gusi jau 650 miljonus eiro. 

Vienlaikus ALTUM turpinās 
piedāvāt arī visas ikdienas at-
balsta programmas dažādām 
uzņēmēju vajadzībām. 

ALTUM programmas Covid-19 
radīto seku pārvarēšanai plānots 
turpināt līdz 2021. gada vidum. 
Atkarībā no individuālām vaja-
dzībām uzņēmumi neatkarīgi no 
nozares var izmantot sešas AL-
TUM piedāvātās krīzes program-
mas  – garantijas banku kredītu 
brīvdienām, garantijas banku 
aizdevumiem lielajiem komer-
santiem, Altum aizdevumus ap-
grozāmajiem līdzekļiem, Altum 
sindicētos (kopā ar banku) aiz-
devumus vidējiem un lielajiem 
komersantiem, eksporta kredītu 
garantijas arī uz Eiropas Savie-
nības (ES) valstīm visiem komer-
santiem neatkarīgi no lieluma, kā 
arī kapitāla fonda finansējumu. 

Vairāk informācijas:
h t t p s : / / w w w. f m . g ov. lv /

lv / b u d z e t s _ 2 0 2 1 / t av i _ n o -
dokli___tava_valsts/63110-al-
tum-programmas-covid-19-ie-
tekmes-parvaresanai-uzneme-
jiem-pieejamas-ari-nakamgad.                   

 
Informācijas sagatavoja

Aleksis Jarockis 
Latvijas Republikas Finanšu 

ministrijas Komunikācijas 
departamenta direktors

ALTUM programmas 
Covid-19 ietekmes 
pārvarēšanai uzņēmējiem 
pieejamas arī nākamgad

Publicitātes foto.

https://polirural.eu/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/sadarbibas_virzita_nakotnes_politika_lauku_regioniem_un_iedzivotajiem_polirural
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/sadarbibas_virzita_nakotnes_politika_lauku_regioniem_un_iedzivotajiem_polirural
mailto:ieva.kalnina@vidzeme.lv
mailto:ieva.kalnina@vidzeme.lv
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad
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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.

Sākot ar Ziemassvētkiem, Lielstraupes pilī būs
apskatāma straupietes Nilutas Bahmanes foto-
izstāde. Dažādos gados tapušās bildes ataino pār-
steidzošas ziemas ainas un sniega veidojumus 
Straupes apkārtnē.

Lielstraupes pils individuāliem apmeklētājiem 
atvērta trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdie-

nās no plkst. 12.00 līdz 16.00.

Pils gaida apmeklētājus ik trešdienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, un ik 
sestdienu no plkst. 12.00 līdz 16.00.

Visinteresantāk pili ir skatīt kopā ar gidu, un tas ir iespējams!  Eks-
kursija ar gidu var notikt jebkurā dienā, iepriekš piesakoties pa 
tālr. 29464946. Maksa: ieejas biļete (pieaugušajam – 4,00 EUR; sko-
lēnam, studentam, pensionāram – 2,00 EUR; ģimenei (2 pieaugušie+ 
bērni līdz 18 gadu vec.) – 9,00 EUR) + 20 EUR par gida pakalpojumu.

 Ekskursijas un pils apskates tiek organizētas, ievērojot valstī no-
teiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus. 

Apciemo Straupes pili!

Straupes zirgu pastā
17. janvarī

www.straupestirdzins.lv
Facebook: straupestirgus

Zirgu pasta tirdziņš decembrī 
nenotiks.

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību valstī, Pārgaujas novada pašvaldība šogad nerīkos 
pirmsskolas vecuma bērnu eglītes. Pašvaldības sarūpētās bērnu paciņas tiks nogādātas uz pirmsskolas 
izglītības iestādēm (PII), taču to bērnu vecāki, kuru atvases PII neapmeklē, saldumu paciņas varēs sa-
ņemt pie sociālajām darbiniecēm katrā pagastā no 2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim. 

Lai saņemtu paciņu, lūgums zvanīt sociālajām darbiniecēm pa tālruni:
STRAUPES PAGASTĀ – 64132292,
STALBES PAGASTĀ – 64134414,

RAISKUMA PAGASTĀ – 29206234.

   saldumu paciņas 
     pirmsskolas vecuma 

bērniem varēs saņemt 
pirmsskolas izglītības 

iestādēs un pie 
sociālajiem darbiniekiem

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

Katru gadu, kopš 2010. gada, Pārgaujas novada 
pašvaldība izdod sienas kalendāru, kam šo gadu laikā 
veltītas dažādas tēmas – Pārgaujas novads attēlots 
skolēnu zīmējumos, pāršķirstītas vēstures lappuses. 
Tāpat arī skatītas novada iedzīvotāju gardākās ēdienu 
receptes, ūdenstilpes, neierastākās tūrisma takas, ceļi, 
kā arī godināts senču folkloras mantojums. 

2021. gada kalendārs ir Pārgaujas novada un tā 
viesu vēstījums un atmiņas par Pārgaujas novada 
krāšņumu visos četros gadalaikos. Kalendārā redza-
mās fotogrāfijas ir to autoru iespaidi, mirkļi un redzē-
tais Pārgaujas novadā. Foto grāfiju autori tās ievietojuši 
kādā no sociālo mediju vietnēm, pievienojot tēmturi 
#Pārgaujasnovads vai #Straupe, #Stalbe, #Raiskums. 
Sienas kalendāra dizaina autore ir Anda Nordena.

Sakām lielu paldies ikvienam, kas iesaistījās 
kalendāra tapšanā – fotogrāfiju autoriem (Evai 
Meijerei, Gintam Raiskam, Dmitrijam Lobovam, Edītei 
Rudzītei, Matīsam Beķerim, Olgai Davidovai, Mārai 
Gruzdiņai-Cīrulei, Sintijai Cērpiņai, Kristiānai Danielai 
Martinovai) un maketa veidotājai A. Nordenai. 

Pārgaujas novada 
pašvaldības sienas 
kalendārs 2021. gadam

Kalendāru iespējams iegādāties Lielstraupes 
pilī trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, un 
sestdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, 
kā arī rakstot uz e-pastu 
iluta.balode@pargaujasnovads.lv. 

Pārgaujas novada seniori ka-
lendāru saņems kā dāvanu. 

Pārgaujas novada pašvaldības izdotais sienas 
kalendārs 2021. gadam. Foto: Anda Nordena

Pateicība
Pārgaujas novada 

pašvaldība saka paldies 
z/s “Kaktiņi” īpašniekam 

Alvim Magonem 
par brīvprātīgu 

iesaistīšanos 
Daibes apkārtnes 

sakopšanā un ceļmalu 
attīrīšanā no krūmiem. 

mailto:iluta.balode@pargaujasnovads.lv

