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

25. marts visā Latvijā ir sēru 
diena, kad ar klusuma brīžiem, 
ziedu nolikšanu un sveču aiz-
degšanu piemiņas vietās, atce-
ramies 1949. gada notikumus un 
deportācijas upurus. 

Pirms 72 gadiem šajā dienā 
notika visplašākā Latvijas ie-
dzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju 
un citiem attāliem Padomju Sa-
vienība reģioniem. No savām 
mājām un dzimtenes pret viņu 
gribu svešumā tika aizvesti ap-
tuveni 44 000 cilvēku. Starp 
aizvestajiem bija arī sievietes, 
sirmgalvji un bērni. Daudzi no 
izsūtītajiem savā dzimtenē, Lat-
vijā, vairs neatgriezās. 

25. martā karogus rotā sēru 
lentes, un visa Latvija, izsūtīto 
radinieki, izsūtīšanu piedzīvoju-
šie un mājās atgriezušies cilvēki 
piemin 1949. gada notikumus, 
komunistiskās varas upurus un 
no tās cietušos, viņu sūros lik-
teņus. Arī Pārgaujas novadā ik 

Lai dabas mošanās un pavasara 
atnākšana vairo labās domas, 
izturību un enerģiju!
Lai saulainas, ģimeniskas un 
mierīgas Lieldienas!

gadu ar piemiņas brīdi un ziedu 
nolikšanu pieminam šos Latvijas 
vēsturē tik traģiskos notikumus. 
Parasti ikviens tiek aicināts uz 
kopīgu piemiņas brīdi, kā arī no 
padomju represijām cietušie uz 
īpašu kopā būšanas un atmiņu 
brīdi. Ņemot vērā valstī esošo 
situāciju un pulcēšanās aizlie-
gumu, šogad Pārgaujas novadā 
netiks rīkots publisks komunis-
tiskā genocīda piemiņas pasā-
kums, tomēr pašvaldības vadība 
pieminēs represijās cietušos, 
ziedus noliekot individuāli, kā 
arī Pārgaujas novadā deklarē-
tajām no padomju represijām 
cietušajām personām, kā katru 
gadu tiks izmaksātas naudas 
balvas. 

Tāpat arī aicinām ikvienu, 
kam padomju represiju dēļ sve-
šumā zudis kāds radinieks vai 
draugs, vai kuru aizskar tautiešu 
skarbais liktenis un skumjās 
Latvijas vēstures lapaspuses, 
25. martā degt sveces vai ziedus 
piemiņas vietā nolikt individu-
āli, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasā-
kumus. 

Komunistiskā 
genocīda upurus 
pieminot

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
    (Latviešu t.dz.)

Pārgaujas novada pašvaldības

PROJEKTU
KONKURSS
2021

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

no 15. marta līdz 16. aprīlim

Konkursa kopējais finansējums
2021. gadā 2000 EUR

www.pargaujasnovads.lv

Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Ceļu infrastruktūra, to stāvok-
lis un apsaimniekošana vienmēr 
pašvaldībā ir bijis aktuāls jautā-
jums. Tas skar ne tikai rūpes par 
pašvaldības autoceļiem, bet arī 
iesaisti sarunās par reģionālas 
un valsts nozīmes autoceļiem. 

Ņemot vērā gan iedzīvotāju 
jautājumus, gan viedokļus, kas 
izskanējuši nesenajā Pārgaujas 
novada iedzīvotāju aptaujā, ceļu 
infrastruktūra ir jautājums, kas 
satrauc visvairāk. Aptauja tika 
veikta jaunā Cēsu novada Attīs-
tības programmas izstrādes ie-
tvaros. Un kā lai nesatrauc? Ceļi, 
kurus droši var izbraukt jebkurā 
gadalaikā, ir priekšnosacījums, 
lai iedzīvotāji arī no attālākām 
novada vietām varētu nokļūt, 
piemēram, uz darbu, uz kādu no 
pagasta pārvaldēm, uz veikalu 
vai pie ģimenes ārsta. Tāpat arī 
ceļu infrastruktūra un tās sakār-
totība ir būtisks faktors sabied-
riskā transporta pakalpojumam. 

Jau vairākus gadus Valsts re-
ģionālā autoceļa P14 Umurga–
Cēsis–Līvi posma Stalbe–Cēsis 
pārbūve parādījusies un tikpat 
ātri nozudusi no Valsts ceļu 
prioritāšu saraksta. Minētā ceļa 
posma stāvoklis, mainoties se-
zonām, arvien pasliktinās, kā arī 
pie attiecīgiem laikapstākļiem 
tas kļūst bīstams. Šis ceļu posms 
ir nozīmīgs gan vietējā, gan re-
ģionālā mērogā, jo tas ne tikai 
savieno un ved cauri četrām paš-
valdībām, bet arī pa to ikdienā 
pārvietojas iedzīvotāji.

Pēc ilgām sarunām, diskusi-
jām gan Satiksmes ministrijā, 
gan iesaistoties Vidzemes plāno-
šanas reģionam, ir uzsākta ceļa 
posma Stalbe–Cēsis pārbūves 
projektēšana un nākamajā gadā 
plānots uzsākt būvdarbus. Tas 
būs liels un ilgi gaidīts notikums, 
lai mūsu visu ikdiena būtu ēr-
tā ka un sakārtotāka. Līdzīgi kā 
gaidām autoceļa P14 pārbūvi, 
iepriekšējā vasarā, sarunu un 
dis kusiju ceļā tika panākta arī 
ceļa posma Auciems–Raiskums 

pārbūve. Tāpat arī projektēša na 
pārbūvei šobrīd notiek ceļa pos-
mam Kūdums–Daibe–Pīpeņi, 
kas ved uz Reģionālo atkri-
tu mu apsaimniekošanas centru 
“Daibe” un kam lielās slodzes dēļ 
radu  šies bojājumi.

Tāpat arī nākotnē neizpaliks 
rūpes par pašvaldības autoce-
ļiem. Pēdējo gadu laikā vairāki 
ceļu posmi pārbūvēti, piesaistot 
Eiropas Savienības fondu finan-
sējumu, kā arī katru gadu paš-
valdības budžetā tiek atvēlēts fi-
nansējums ceļu posmu pārbūvei, 
uzturēšanai, grants segumu uz-
labošanai un ceļu attīrīšanai no 
sniega ziemas mēnešos. Šobrīd, 
beidzoties atkusnim un ceļiem 
kļūstot sausākiem, visu pagastu 
komunālās saimniecības vadītāji 
gatavojas grants ceļu greiderē-
šanas darbu organizēšanai, ko 
cerams, ka varēs uzsākt pēc ie-
spējas ātrāk, lai nodrošinātu pēc 
iespējas ērtāku pārvietošanos. 
Šogad plānota piecu pašvaldības 
autoceļu posmu pārbūve – Plācī, 

Straupē, Stalbē un Auciemā. 
Šiem posmiem tiks veikta div-
kārtu virsmas apstrāde, kad 
grants seguma vietā ceļš iegūst 
melnu segumu, kas līdzinās as-
faltam. Šādi uzlabots ceļa se-
gums ir kom fortablāks braukša-
nai, neput, kā arī šādiem ceļiem 
nav nepieciešams veikt greide-
rēšanu, atšķirībā no grants se-
gumiem. Projektēšana jāpabeidz 
līdz marta beigām, tai sekos būv-
niecības iepirkšana, savukārt 
būvdarbu uzsākšana notiks uz-
reiz pēc iepirkumu procedūras 
noslēguma. 

Vēlos vērst uzmanību tam, 
ka ceļu infrastruktūras jautā-
jums ir viens no prioritārajiem, 
par ko tiek domāts šobrīd, kā 
arī nākotnē tam jāsaglabājas 
tikpat prioritāram. Ticu, ka, ko-
pīgi darbojoties, pašvaldībai un 
iedzīvotājiem uzturot abpusēju 
komunikāciju, izdosies ne tikai 
saglabāt visu labo, kas ir pa-
veikts, bet arī veicināt izaugsmi 
un attīstību. 

Darbs pie ceļu 
infrastruktūras tiks 
turpināts arī pēc reformas

Pārgaujas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents
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Anita Kalniņa,
Sociālā dienesta vadītāja 

Jau pagājis gads, kad jāsadzīvo 
ar Covid-19 izplatību. Šajā laikā, 
kad izjaukts ierastais dzīves ritms 
un jāievēro dažādi ierobežojumi, 
daudzi izjūt spriedzi, dusmas, no-
māktību pat bezcerību. Var rasties 
vēlme darīt pāri sev vai kādam ci-
tam. Satraucoša ir Slimību profilak-
ses un kontroles centra informācija 
par augstiem pusaudžu pašnāvības 
riskiem. Šādi gadījumi ir arī mūsu 
novada sociālo darbinieku redzes-
lokā. Visbiežāk, kā cēlonis tam tiek 
minēta neapmierinātība vai neitrā-
las attiecības ar vecākiem, ģimenes 
zemais materiālais stāvoklis, fiziska 

un emocionāla vardarbība ģimenē 
un šķirti dzīvojoši bioloģiskie ve-
cāki.

Aktualizējoties fiziskai un emo-
cionālai vardarbībai ģime nē, ļoti 
svarīgi ir darīt visu iespē jamo, lai 
palīdzētu sev un saviem līdzcilvē-
kiem tikt galā ar negatīvo. Uzklau-
sīšana ir viena no efektīvākajām 
metodēm, lai rastu izeju no krīzes 
radītām sekām, iespējami ātri sa-
ņemtu pro fesionālu atbalstu, kas 
palīdzētu atjaunot emocionālu līdz-
svaru, lai rastu spēku un resursus 
krīzes pārvarēšanai.

Nebaidīsimies grūtā brīdī mek-
lēt palīdzību, tādēļ atgādinā jums 
par operatīvas palīdzības saņemša-
nas iespējām pa tālruņiem:

Psiholoģiskais atbalsts 
ikvienam krīzes 
situācijā

Krīžu un 
konsultāciju centrs 

Skalbes

67222922, 27722292
diennakts 

Atbalsts sievietēm 
grūtās dzīves situācijās Centrs Marta 67378539

darba dienās 10.00–18.00
Ja vardarbību 
piedzīvojis bērns vai tā 
notikusi ģimenē

Centrs Dardedze 29556680
darba dienās 9.00–17.00

Ja esi pusaudzis 
krīzes situācijā un 
nepieciešams tūlītējs 
psiholoģisks atbalsts

Pusaudžu resursu 
centrs

25737363, darba dienās 
12.00–16.00
SMS vai WhatsApp saziņa 
– 29164747
info@pusaudzim.lv

Psiholoģiskā palīdzība 
bērniem un vecākiem 
krīzes situācijā

Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības 

inspekcija

116111
diennakts

Meklēt palīdzību

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

Pārgaujas novada pašvaldība 5. reizi izslu-
dina Grantu konkursu komercdarbības uzsāk-
šanai vai attīstībai Pārgaujas novadā. Konkursa 
mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīs-
tību, atbalstot gan jaunu komersantu vai saim-
nieciskās darbības veicēju rašanos, gan esošo 
attīstību Pārgaujas novadā. 

Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības 
noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma 
piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai 
vai jaunas komercdarbības uzsākšanai.

Pieteikumi jāiesniedz laikā līdz 1. aprīļa plkst. 
13.00 Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 
(“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts), kā arī elektro-
niski, sūtot pieteikumus uz e-pastu grants@par-
gaujasnovads.lv . 

Ņemot vērā iepriekšējos gados izrādīto inte-
resi par konkursu un arvien augošo pieteikumu 
skaitu, arī šogad kopējais Grantu konkursam 
piešķiramais finansējums ir 8000 EUR. Vienam 
grantu konkursa uzvarētājam atbalsta summa 
nepārsniedz 4000 EUR. 

Pirmo reizi šādu konkursu Pārgaujas novada 

pašvaldība izsludināja 2017. gada nogalē, 2018., 
2019. un 2020. gadā konkurss tika organizēts 
pavasarī. Četru gadu laikā saņemti 24 konkursa 
pieteikumi, no kuriem atbalstīti 12. Tas nozīmē, 
ka, pateicoties konkursam, četru gadu laikā ir 
atbalstītas 12 uzņēmēju idejas, kas bagātināju-
šas Pārgaujas novadu ar jauniem uzņēmumiem, 
kā arī jau esošo attīstības veicināšanu. 

Konkursa uzdevums ir veicināt novada eko-
nomisko attīstību un komercdarbības veido-
šanu, tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek aicināti 
izmantot iespēju  pretendēt uz pašvaldības at-
balstu savu biznesa ideju realizēšanai un attīs-
tīšanai.

Grantu konkursa 2021 nolikums, pieteikuma 
veidlapa un citi dokumentu paraugi pieejami 
Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv.

Sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institū-
ciju ALTUM, projektu pieteikumu izstrādātājiem 
ir pieejamas konsultācijas ar Vidzemes reģiona 
nodaļas vadītāju Olitu Untālu (olita.untala@al-
tum.lv; tālr. 27896585).

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

Grantu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai 
vai attīstībai Pārgaujas 
novadā

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

Nemainīgi jau vairākus gadus 
Pārgaujas novada pašvaldība orga-
nizē projektu konkursu, kura mēr-
ķis ir veicināt Pārgaujas novada ie-
dzīvotāju dzīves vides sakārtošanu 
un uzlabošanu, sekmējot sadarbību 
starp pašvaldību, iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kā arī iedrošināt ie-
dzīvotājus īstenot pašu idejas.

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludina 2021. gada konkursu, 
un interesentiem no 15. marta 
līdz 16. aprīlim ir iespējams ie-
sniegt savas idejas pieteikumu 
un iegūt finansējumu tās īsteno-
šanai.

Konkursā var piedalīties:
• biedrība un nodibinājums, 

kura juridiskā adrese ir Pārgaujas 
novadā;

• citu biedrību un nodibinā-
jumu teritoriālās struktūrvienības, 
kas darbojas Pārgaujas novadā;

• fizisku personu neformālās 
grupas, kurās apvienojušies no 3 
līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no ku-
riem vismaz viens ir sasniedzis 18 
gadu vecumu.

Viens pretendents viena pro-
jektu konkursa ietvaros var iesniegt 
vienu pieteikumu, kas jāīsteno tikai 

Pārgaujas novada pašvaldības teri-
torijā. Pašvaldības finansējums vie-
nam projektam nepārsniedz EUR 
500, ietverot visus nodokļu mak-
sājumus, kas saistīti ar projekta 
kopējām izmaksām. Projektam var 
būt arī sponsoru līdzfinansējums, 
ja kopējais projekta realizācijai 
nepieciešamais finansējums pār-
sniedz EUR 500.

Konkursa kopējais finansējums 
2021. gadā ir EUR 2000 un tiek at-
balstīti projekti vienā aktivitātē:

• vides un infrastruktūras sa 
kārtošana un labiekārtošana.

Projektu īstenošanas laiks: 
2021. gada 1.maijs – 2021. gada 
1. novembris.

Vairāk par konkursa kārtību ie-
spējams uzzināt, iepazīstoties ar 
konkursa nolikumu, kas publicēts 
pašvaldības mājaslapas www.par-
gaujasnovads.lv sadaļā “Pārgaujas 
novada projektu konkurss 2021”.

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāju Evu Meijeri, zvanot pa tāl-
runi 27324346 vai rakstot elektro-
niski uz eva.meijere@pargaujasno-
vads.lv.

Aicinām novada nevalstiskās 
organizācijas, kā arī citus intere-
sentus, izmantot iespēju un īstenot 
savas radošās, ilgtspējīgās un Pār-
gaujas novada sabiedrībai nozīmī-
gās idejas. 

Pārgaujas novada 
pašvaldība izsludina 
pašvaldības projektu 
konkursu 2021 Laima Poriete,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Gada iesākums un pavasara gaidīšana liek 
palūkoties kāds bijis iepriekšējais, un 2020. 
gads Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir 
bijis gana darbīgs. 

2020. gadā Pārgaujas novadā reģistrēti 23 
jaundzimušie, no kuriem 8 zēni un 15 meitenes. 
Tomēr šis rādītājs, salīdzinot ar 2019. gadu, kad 
novadā tika reģistrēti 35 jaundzimušie, ir ze-
māks. Šis ir otrais gads pēc kārtas, kad meiteņu 
ir vairāk nekā zēnu. 

Populārākie bērnu vārdi, ko vecāki izvēlēju-
šies 2020. gadā, zēniem ir Kārlis, Raivo, Augusts, 
Mārtiņš un Jānis. Vecāku izvēlē atgriezušies tādi 
vārdi kā Toms un Alberts. Savukārt populārākie 
meiteņu vārdi 2020. gadā bijuši Melānija (2), 
Elīza, Elza, Dārta, Maija, Marta. Atgriezušies 
vārdi – Helēna, Odrija, Aleksandra, Beatrise, 
Amanda, Līva. Divi jaundzimušie tikuši pie di-
viem vārdiem – Ralfs Matīss un Krista Laura. 
Jāsaka, ka šis ir kārtējais gads, kad neviena mei-
tene nav tikusi pie vārda Līga. 

Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 8 bērni, 
kā otrie – 11, bet kā trešie – 4. Daudzbērnu ģi-
menes Pārgaujas novadā 2019. gadā – 58, bet 
2020. – 54. 

Stingrāki drošības noteikumi Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai 2020. gadā nebija par šķērsli 
jauno pāru izvēlei laulāties. 2020. gadā Pārgau-
jas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 41 
laulība. 2020. gadā laulību sezona sākās jau 
janvārī un noslēdzās decembrī, visvairāk cere-
moniju augustā – 17, septembrī – 11. Gada laikā 
no visām laulību ceremonijām viena noslēgta 
baznīcā. Laulības ar ārzemniekiem izpalika. 
Laulībām vietu jaunie pāri izvēlas gan dzimtsa-
rakstu nodaļā, gan baznīcā, bet pārsvarā ārpus 

dzimtsarakstu nodaļas telpām. 2020. gadā ie-
cienītākās vietas – Ungurmuiža un Ungurmalas. 
Laulājās tādi pāri, kuriem visa dzīve vēl priekšā, 
viņiem pirmā laulību ceremonija. Pārrunājot 
ceremonijas norisi, paši smejas:  “Mums jau pir-
mās, ceram, ka vienīgās un nezinām, kā jābūt”. 
Ir pāri, kur vienai no pusēm jau ir bijusi laulību 
pieredze. Var tikai apbrīnot jauno pāru izdomu 
par vietas izvēli laulību ceremonijai, piemēram 
labības lauka vidū. Pagājušajā gadā sveikts viens 
Zelta pāris. Dzimtsarakstu nodaļas laulības šķir-
šanu neveic. To dara tiesa vai notārs, tāpēc ie-
meslus neredzam, tikai veicam ierakstu laulības 
reģistrā par šķiršanu. Pagājušajā gadā tādas at-
zīmes veicām 3 laulības reģistros.

Mūžībā 2020. gadā devušās 42 personas, 
starp tām arī tādas, kuras nebija Pārgaujas no-
vada iedzīvotāji. Nevienam aizgājušajam kā mir-
šanas cēlonis nebija minēts Covid-19. Pārsvarā 
izvēlās tradicionālās apbedīšanas ceremonijas, 
lai gan arvien vairāk tiek izvēlēta kremēšana. 

Ņemot vērā, ka katru gadu mirušo skaits ir 
lielāks nekā dzimušo, un to, ka citas pašvaldības 
sāk pieprasīt, ka izīrētajos dzīvokļos jābūt dek-
larētām personām, tad iedzīvotāju skaits pašval-
dībā ar katru gadu samazinās.  Ja uz 01.01.2017. 
bija 4068 iedzīvotāji, tad 01.01.2019. – 3945, 
01.01.2020. – 3900, bet 01.01.2021. vairs tikai 
3838. 2020. gadā Pārgaujas novadu par savu 
dzīvesvietu ir izvēlējušās diezgan daudz jaunu 
ģimeņu, kuras  iegādājas īpašumus. Taču ģime-
nes, kuras pārceļas uz dzīvi citur, ir vairāk.

Gada laikā iekasēta valsts nodeva 609,00 
EUR, kā arī par laulības ceremonijām 2501,00 
EUR. Izsniegtas septiņas atkārtotas CAR aplie-
cības un veikti trīs labojumi (papildinājumi) re-
ģistros. Pabeigti ievadīt visi vēsturiskie reģistri, 
kuri glabājas Dzimtsarakstu nodaļā.

Pārgaujas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:grants@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
http://pargaujasnovads.lv/lv/pargaujas-novada-projektu-konkurss-2018/
http://pargaujasnovads.lv/lv/pargaujas-novada-projektu-konkurss-2018/
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
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Paskaidrojuma raksts
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.4

Grozījumi Pārgaujas novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.  2 
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pārgaujas novada pašvaldība 2010. gada 17. jūnijā izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas 
novadā”. 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 saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu 
ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts: 
Precizē, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 
pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai un kas 
izskata Administratīvā pārkāpuma lietas. 
Naudas sods  tiek noteikts atbilstoši Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantam, nevis euro, bet naudas soda vienībās, kur viena 
naudas soda vienība ir pieci euro. 

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 pie-
mērošanu var vērsties Pārgaujas novada pašval-
dībā un Pārgaujas novada pašvaldības policijā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

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

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. 
punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2019. 
gada 24. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 6 „Pārgaujas novada teritorijas kop-
šana un būvju uzturēšana” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 12. punktu šādā re-
dakcijā:

„12. Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izska-
tīšanai veic:
12.1. pašvaldības Vidi degradējošu, 
sabrukušu vai cilvēku drošību apdrau-
došu ēku/būvju un nekoptu  teritoriju 

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”

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 saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu 
ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts: 
Precizē, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 
pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai un kas 
izskata Administratīvā pārkāpuma lietas. 
Naudas sods  tiek noteikts atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 
16. pantam, nevis euro, bet naudas soda vienībās, kur viena naudas 
soda vienība ir pieci euro. 

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.

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 16. pun-
ktu,43. panta pirmās daļas 10. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2010. 
gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 
32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi 
Pārgaujas novadā”  (turpmāk – Notei-
kumi) šādus grozījumus:

1. Izslēgt Noteikumu 1.4. punktu.
2. Izslēgt Noteikumu 2.4.2. apakšpun-

ktu. 
3. Izteikt Noteikumu 4.2. punktu šādā 

redakcijā: „4.2. Klaiņojošo suņu, neatka-
rīgi no to šķirnes, tajā skaitā arī ar uz-
purni un/vai kakla siksnu ar tajā esošo 
informāciju, un klaiņojošo kaķu izķeršana 
organizē Pašvaldība.”

4. Izslēgt  Noteikumu 4.3., 4.4., 4.5. 
punktos vārdu „Lācīši”. 

5. Izteikt Noteikumu 5.4. punktu šādā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījumi Pārgaujas novada domes 
2010. gada 17. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 32 “Mājdzīvnieku 
turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”

No 2021. gada 22. marta līdz 20. aprī-
lim tiek pieņemti pieteikumi uz jaunvei-
dojamā Cēsu novada vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļu amatiem 2021. gada 5. 
jūnija pašvaldību vēlēšanās. 

Pieteikumi tiek pieņemti:
1) nosūtot tos uz elektroniskā pasta 

adresi dome@cesis.lv;
2) pa pastu “Cēsu novada pašvaldības 

vēlēšanu komisijai”, Raunas iela 4, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101

3) klātienē, nogādājot tos personīgi, 
Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētājai Līgai Dzemido Rī-

gas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā.
 
Prasības kandidātiem:
1) atbilstība Centrālās vēlēšanu komi-

sijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komi-
siju izveidošanas instrukcijas 6. punkta 
prasībām;

2) prasme rīkoties informācijas tehno-
loģiju ierīcēm (datortehnika, viedierīces 
(viedtelefons))

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 
kandidāta pieteikuma veidlapa un vairāk 
informācijas meklēt Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.lv 

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA

KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI ATTĪSTĪŠANAI
BALVU FONDS 8000 EUR

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
1. MARTS–1. APRĪLIS

WWW.PARGAUJASNOVADS.LV

komisija;
12.2. Pārgaujas novada Pašvaldības 
policijas amatpersonas.”

2. Papildināt Noteikumus ar 12.1 punktu 
šādā redakcijā:

„12.1 Administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskata pašvaldības Administra-
tīvā komisija.”

3. Izteikt Noteikumu 13. punktu šādā re-
dakcijā:

„13. Par noteikumu prasību neievēro-
šanu piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskajām personām līdz 70 nau-
das soda vienībām (350 euro), juridis-
kajām personām līdz 280 naudas soda 
vienībām. (1400 euro) ”.

Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS

redakcijā: „5.4. Kontrolēt šo Noteikumu 
prasību izpildi un veikt administratīvā 
pārkāpuma procesu par Noteikumu pār-
kāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai ir tiesīgas Pārgaujas 
novada pašvaldības policijas amatperso-
nas.”

6. Izteikt Noteikumu 5.5. punktu šādā 
redakcijā: „5.5. Administratīvā pārkā-
puma lietu izskata Pārgaujas novada  paš-
valdības Administratīvā komisija.”

7. Izteikt Noteikumu 5.6. punktu šādā 
redakcijā: „5.6 Par noteikumu prasību 
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 
naudas soda vienībām (100 euro), juri-
diskajām personām līdz 40 naudas soda 
vienībām.(200 euro).”

8. Izslēgt saistošo noteikumu 5.7 pun-
ktu.

Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS

Izsludināta pieteikšanās 
jaunveidojamā Cēsu novada 
vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu amatiem

mailto:dome@cesis.lv
http://www.cvk.lv
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Iluta Balode,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Saskaņā ar 17. martā Slimību pro-
filakses un kontroles centra (SPKC) 
publicēto sarakstu ar to novadu ad-
ministratīvajām teritorijām, kurās 
epidemioloģiskie apstākļi pieļauj 
mācību procesa īstenošanu klātienē 
izglītības iestāžu 1.–4. klasēm, sā-
kot ar 22. martu Pārgaujas novada 
izglītības iestāžu 1.–4. klašu skolēni 
atsāk mācību darbu klātienē. 

Izglītības iestādes ir gatavas dar-
bam – ir veikta pedagogu un perso-
nāla testēšana, kā arī klašu audzi-
nātāji skolēnus ir informējuši par 
drošības pasākumiem, atgādinot par 
regulāru roku mazgāšanu un dezinfi-
cēšanu, telpu vēdināšanu un masku 
nēsāšanu. Tāpat arī tiek organizētas 
mācību stundas ārā. Skolēnu auto-
busu maršruti pielāgoti tā, lai skolēni 
uzreiz pēc stundām tiktu nogādāti 

mājās un neveidotos pulcēšanās. Iz-
glītības iestāžu vadība informē, ka lī-
dzīgi klātienes darbs, ievērojot visus 
noteiktos drošības noteikumus, tika 
organizēts arī decembrī, un tā bija 
pēdējā reize, kad skolēnu mācību 
process norisinājās klātienē. 

SPKC saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” novadu 
administratīvo teritoriju sarakstu, 
kurās ir atbilstoši epidemioloģiskie 
apstākļi klātienes mācību uzsākša-
nai, aktualizē un publicē vienu reizi 
nedēļā. Tas nozīmē, ka epidemiolo-
ģisko apstākļu pasliktināšanās ga-
dījumā Pārgaujas novada izglītības 
iestādēm būs jāatgriežas pie darba 
attālināti. 

https://www.spkc.gov.lv/lv/co-
vid-19-saslimstibas-raditaji-pasval-
dibas 

Pārgaujas novada 
izglītības iestāžu
1.–4. klašu skolēni 
atsāk mācības
klātienē 

Lielās Talka un Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina 
talciniekus aktīvi piedalīties jau tradicionālajā 
pavasara talkā un Vislatvijas vides sakopšanā, 
kas norisināsies šā gada 24. aprīlī. Ministrija 
arī atgādina par nepieciešamību ievērot valstī 
noteiktus epidemioloģiskās drošības noteiku-
mus un aicina doties talkot atbilstoši tā brīža 
noteiktajiem ierobežojumiem. Lai parūpētos 
par vidi, pasargājot arī sevi, organizatori aicina  
talkot individuāli – “solo” talkas, divatā – “duo” 
talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – 
“ģimenes talkas”.

Virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pa-
saulē statusu, arī šajos sarežģītajos apstākļos 
ir svarīgi ikdienā saudzēt ne tikai savu vese-
lību, bet arī apkārtējo vidi un dabu. Tāpēc arī 
šogad, tāpat kā visus iepriekšējos gadus Lielā 
Talka notiks, lielāku uzsvaru liekot uz indivi-
duālo talkošanu un talkošanu vienas mājsaim-
niecības ietvaros. Šā gada Lielās Talkas sauklis 
ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi 
kopā!”, norāda uz to, ka, neskatoties uz apkār-
tējiem apstākļiem, katrs no mums Lielās Tal-
kas dienā vai jebkurā citā laikā var pielikt savu 
roku, lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Artūrs Toms Plešs: “Katru pavasari 
tiekamies Lielajā Talkā, tā ir jau ikgadēja tra-
dīcija, kas vieno visu Latviju. Līdzīgi kā pirms 
gada, arī šogad mums talkojot jārūpējas ne 
vien par apkārtējās vides sakopšanu, bet arī 
vienam par otru, ievērojot drošības pasāku-
mus Covid-19 izplatības mazināšanai. Ierobe-
žojumu laiks ir ļāvis no jauna novērtēt mūsu 
dabas vērtības un atpūtu dabā, īpaši priecājo-
ties par sakoptu vidi un krāšņo dabu. Tāpat arī 
katrs no jauna iestādītais koks ir veids, kā va-
ram ne vien padarīt tīkamāku mūsu apkārtni, 
bet arī būt soli tuvāk klimatneitralitātes sa-
sniegšanai, ko ar citām Eiropas Savienības val-
stīm esam apņēmušies īstenot 2050. gadā.  Ai-
cinu piedalīties talkā un pielikt roku, lai vide 
mums apkārt kļūtu vēl sakoptāka un Latvija, 
līdz ar atbildīgu rīcību ne vien talkas dienā, bet 
arī ikdienā, vēl zaļāka valsts.” 

Kustības “Lielā Talka” vadītāja Vita Jaun-
zeme: “Esmu priecīga un bezgala lepna par to, 
ka arī tik sarežģītos apstākļos mēs, kā sabied-
rība un kā valsts kopumā, spējam atrast gan 
iekšējos spēkus, gan drošus veidus, kā turpināt 
talkot un rūpēties par mūsu dabu. Jau 13 ga-
dus mēs katru pavasari talkojam un veicam sa-
kopšanas un labiekārtošanas darbus. Talkojām 
pagājušogad, talkosim šogad un, neapšaubāmi, 
talkosim arī nākošgad! Katrs atsevišķi, bet visi 

kopā mēs spēsim paveikt vairāk, talkojot “solo” 
vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Manu-
prāt, mums kā sabiedrībai šobrīd jābūt jo īpaši 
saliedētiem ne vien tajā ko darām un ko vēla-
mies panākt, bet arī savā attieksmē – jāpaliek 
pozitīviem un atvērtiem. Nenoliedzami šis ir 
grūts laiks un tikai ar pozitīvām domā, kopīgu 
darbu un vienotu skatījumu uz to, kādu vēla-
mies redzēt savu valsti nākotnē, mēs spēsim 
tikt pāri visām grūtībām.” 

Latvija jau ir parādījusi, ka spēj vienoties 
kopīga mērķa labad daudz lielākā mērā, nekā 
citas pasaules valstis. 2021. gada sākumā Lie-
lās Talkas organizatori saņēma balvu no Pa-
saules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 
2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir 
atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakop-
šanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalī-
jies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits 
pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The highest % 
of volunteers per capita at World Cleanup Day 
2020”). 

Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisināsies 
ikgadējā pavasara Lielā Talka. Talcinieki ir 
aicināti ievērot visas valstī noteiktās piesar-
dzības prasības, būt apzinīgiem un iesaistīties 
Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā. 

Plašāka informācija par 2021. gada talkas 
norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām 
iesaistīties atrodama Lielās Talkas mājas lapā 
www.talkas.lv.

Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas 
kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē 
talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus pro-
jektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzī-
bas jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents, ierindojot Latviju starp pirma-
jām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir 
valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada 
augustā patronāžu pārņēma Valsts prezidents 
Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem raks-
tiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@
talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos 
tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 
#Espiederunakotnei #sakopsavusetu.

Lielā Talka un VARAM aicina 
kopīgi sakopt Latviju 24. aprīlī

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No 15. marta līdz 30. aprīlim no-
tiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta 
nolietotās elektrotehnikas un bate-
riju vākšanas akcija “Sper EKO soli”, 
kuras laikā, ZAAO darbības reģiona 
20 EKO laukumos bez maksas varēs 
nodot neizjauktu nolietoto dažāda 
izmēra sadzīves elektrotehniku un 
baterijas. Akcijā aicinātas piedalīties 
gan privātpersonas, gan juridiskas 
personas. Akcijas dalībniekiem būs 
iespēja piedalīties balvu izlozē. 

EKO laukumos pieņem televizo-
rus, ledusskapjus, tējkannas, trauku 
mazgājamās mašīnas, plītis, matu 
fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, 
pulksteņus, putekļu sūcējus, mikse-
rus, tosterus un citas ierīces, kas dar-
binātas ar elektrību vai baterijām. 

Akcijā viena persona var piedalī-
ties vairākas reizes – akcijas kupons 
katrā EKO laukuma apmeklējuma 
reizē tiek izsniegts par vismaz vienu 
nodotu nolietotas elektrotehnikas 
vienību vai vismaz piecām bateri-
jām. Juridiskās personas var saņemt 
izziņu par pārstrādei nodoto atkri-
tumu veidu un daudzumu.

Akcijā nodoto nolietoto sadzīves 
elektrotehniku ZAAO darbinieki sa-
šķiros atbilstoši kvalitātes prasībām 

un nodos pārstrādes uzņēmumiem. 
Nolietotā elektrotehnika ir vēr-

tīga otrreizējā izejviela jaunu preču 
ražošanai, bet jāatceras, ka tā, tāpat 
kā baterijas, satur cilvēkiem un da-
bai kaitīgas vielas – šie atkritumi 
nedrīkst nonākt dabā un nav atļauts 
tos ievietot sadzīves atkritumu kon-
teineros.

Iepriekš līdzīgās akcijās iedzī-
votāji uz EKO laukumiem mēneša 
laikā nogādāja vairāk par 40 tonnām 
nolietotas sadzīves elektrotehni-
kas. Akciju periodā iedzīvotāji vai-
rāk pievērš uzmanību arī pārējiem 
materiālu veidiem, kurus var nodot 
EKO laukumos, un šo iespēju vēlāk 
izmanto arī ikdienā.

Balvās tiks izlozēti 2 grīdas tī-
rīšanas roboti un 20 elektroniskās 
sporta aproces. Akcijas nolikums 
pieejams uzņēmuma mājas lapā 
www.zaao.lv un pie EKO laukumu 
darbiniekiem.

Atgādinām, ja nav iespējas nogā-
dāt elektrotehniku uz EKO laukumu 
pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā no-
lietotās sadzīves elektrotehnikas sa-
vākšanu no mājsaimniecības vai uz-
ņēmuma adreses. Izmantojot minēto 
pakalpojumu, neatkarīgi no nodo-
damo priekšmetu skaita, ir jāmaksā 
tikai vienreizēja transporta maksa. 
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 
64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv. 

Notiks nolietotās 
elektrotehnikas un 
bateriju vākšanas akcija 
“Sper EKO soli”

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-saslimstibas-raditaji-pasvaldibas
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-saslimstibas-raditaji-pasvaldibas
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-saslimstibas-raditaji-pasvaldibas
http://www.talkas.lv
http://www.zaao.lv
mailto:zaao@zaao.lv
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AZBESTU SATUROŠUS
ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI

18.02.2021.

KĀ PAREIZI 
SAGATAVOT NODOŠANAI

Nedrīkst izmantot ceļu segumos, aprakt vai dedzināt!  

RAAC "Daibe" atkritumus apsaimnieko atbilstoši 
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

Izsniedzam izziņu par materiāla noglabāšanu 
atbilstoši vides prasībām.

AZBESTU SATUROŠIE 
ATKRITUMI IR BĪSTAMI! 

www.zaao.lv

Biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” izstrādātās kampa-
ņas “Radi, lieku neradot!” tēls Žanis Neveisteris met izaicinā-
jumu 13–19 gadīgajiem, lai, radoši dar  bojoties, jaunieši ie-
pazītu aprites ekonomikas pamatprincipus. Jau kopš janvāra 
vairāk kā 100 skolas visā Latvijā izmanto biedrības sagata-
voto online lekciju sēriju. Skolotāji mācību procesā aicināti 
integrēt arī Žaņa mestos izaicinājumus, lai radošā darboša-
nās vainagotos gan ar zināšanām, gan noderīgām balvām. 

Žaņa Neveistera marta izaicinājums jauniešiem 
Šoreiz Žanis aicina aizdomāties par tādu nozīmīgu apri-

tes ekonomikas terminu kā produkta dzīves cikls. Piedalīties 
iespējams divos variantos. 

1. SPĒLĒJOT!  
• Jaunieši aicināti izspēlē spēli, kurā jāsaliek produkta 

dzīves cikls limonādes bundžiņai, džinsu biksēm, hambur-
gerim un mobilajam telefonam.

• Spēle atrodama: https://produkta-dzives-cikls.urda.lv/ 
• Kad spēle izspēlēta un cikli iepazīti, tad jāuztaisa ekrān-

šāviņš kādam no rezultātiem. 
2. IZPĒTOT!! 

Jāizvēlas priekšmets, kurš ikdienā bieži tiek lietots un 
kuru gribas izpētīt smalkāk, piemēram, dators, džinsu bik-
ses vai kaut vai skrituļdēlis. Jāizpēta no kādām detaļām at-
tiecīgais priekšmets sastāv, kur kas tiek ražots, no kurienes 
atvests, kur tiek likt kopā un zīmējot, līmējot vai ar video pa-
līdzību jāsaliek attiecīgā produkta dzīves cikls. 

Kur jāiesūta?
Sastrādātais elektroniskā formātā jāiesūta līdz 15. aprī-

lim (ieskaitot) uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv vai Whatsapp 
ziņā uz nr. 25459399, norādot precīzu informāciju: vārds, 
uzvārds; izglītības iestādes nosaukumu, klase, tālr. nr., 
e-pasts.

Noslēdzošajam izaicinājumam starts tiks dots 15. aprīlī, 
kad jaunieši tiks aicināti izveidot video, izmantojot Žaņa 
gifiņu (GIF platformās atrodams pēc atslēgas vārdiem: ZANIS 
un NEVEISTERIS), lai parādītu apkārtējiem, kādas izvēles 
labāk veikt ikdienā,  lai neradītu atkritumus. Izveidotais 
video nekur nebūs jāiesūta, ar to būs jādalās savos sociālajos 
tīklos (Instagram, Facebook, Tik Tok), izmantojot tēmturi 
#liekuneradot #zanis #neveisteris #URDA un ietagojot FB: 
@urda.lv INST: @urda_dtp.

Visu par akciju un kampaņu var uzzināt dabas un teh-
noloģiju parka “URDA” mājas lapā www.urda.lv/lv/zanis.

Video lekciju sērija 
Jau kopš janvāra vairāk kā 100 skolas visā Latvijā izmanto 

biedrības „Daibes ilgtspējas centrs” sagatavoto tiešsaistes 
lekciju sēriju 7.–12. klases skolēniem par aprites ekono-
miku. Lekcijas būvētas uz kompetenču izglītības pamatprin-
cipu bāzes, kas nozīmē, ka aktualizētās vides tēmas un uzde-
vumus skolotāji var integrēt dažādos mācību priekšmetos: 
ķīmijā, ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās, inženierzinībās, 
sociālās zinībās, ekonomikā. Daļai lekciju var piekļūt da-
bas un tehnoloģiju parka “URDA” mājas lapā: https://ej.uz/
onlinevideolekcijas.

Tiešsaistes sarunas ar vides aktīvistiem
Kampaņā paredzētas vēl trīs tiešsaistes sarunas, kurām 

tiešraidē, kas norisinās dabas un tehnoloģijas parka “URDA” 
Facebook lapā:@URDA.LV pieslēgties var arī klases, kuras 
līdz noteiktajam datumam nebija pieteikušas dalību kam-
paņā. 

23. martā plkst. 13.00 tiešsaistes saruna  (angļu valodā) 
ar SIA “Design Elevator” pārstāvjiem par tēmu “Dizaina do-
māšana”.

6. aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistes saruna ar modes māksli-
nieci Baibu Ladigu-Kobajaši par tēmu “Ekodizains un atkri-
tumu neradīšana modes biznesā”.

21. aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistes saruna ar Lauru Arni-
cāni par tēmu „Zero waste dzīvesveids – ar ko sākt, kā notu-
rēties, kā nepārspīlēt”.

Informācijai: Liena Kreišmane, 25544338 vai daibesic@
gmail.com. 

Akcija “Rādi, ka lieku neradi!” tiek organizēta biedrības 
”Daibes ilgtspējas centrs” realizētajā Latvijas vides aizsar-
dzības fonda (LVAF) finansētajā projektā “Radi, lieku nera-
dot!” (projekta nr. 1-08/76/2020) ietvaros. 

Akcija “Rādi, ka 
neradi lieku!” aicina 
jauniešus domāt par 
aprites ekonomiku

https://produkta-dzives-cikls.urda.lv/
mailto:izglitiba@zaao.lv
https://www.urda.lv/lv/zanis
https://ej.uz/onlinevideolekcijas
https://ej.uz/onlinevideolekcijas
https://www.facebook.com/urda.lv
https://www.facebook.com/urda.lv
mailto:daibesic@gmail.com
mailto:daibesic@gmail.com
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Reģistrētajiem bezdarbnie-
kiem un reģistrētajiem darba 
meklētājiem, kuriem ir nepiecie-
šams apgūt vai pilnveidot profe-
sionālās zināšanas un prasmes, 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) piedāvā iespēju mācīties 
atvērto tiešsaistes kursu plat-
formās un saņemt mācību iz-
devumu kompensāciju līdz 150 
eiro apmērā.

Uz mācību izdevumu kom-
pensāciju NVA reģistrēts klients 
var pretendēt, ja ir izvēlējies 
tādu atvērto tiešsaistes kursu 
platformu, kurā vismaz divas 
augstākās izglītības iestādes mā-
cību programmu apguvi piedāvā 
kādā no Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstu oficiālajām valodām, 
un vismaz desmit platformā pār-
stāvētās augstākās izglītības ies-
tādes ir iekļautas pasaules uni-
versitāšu reitingā “Times Higher 
Education” (https://www.times -
highereducation.com). Ja atvērto 
tiešsaistes kursu platformā izglī-
tības programmu apguvi pie-
dāvā mazāk nekā desmit augstā-
kās izglītības iestādes, tad tām 
visām ir jābūt iekļautām pasau-
les universitāšu reitingā “Times 
Higher Education”.

Izvēlētai mācību programmai 

Madara Lasmane, 
kultūras pasākumu vadītāja,
kultūras nodaļa

No 1.februāra līdz 10.martam 
tika pieņemti Pārgaujas novada 
pašvaldības izsludinātā kultūras 
projektu konkursa pieteikumi. 
Projektu konkurss tika izludi-
nāts ar  mērķi sekmēt jaunradi 
un atbalstu iedzīvotāju inicia-
tīvām, paplašinot kultūras pro-
duktu piedāvājumu Pārgaujas 
novadā un veicināt novada iedzī-
votāju iesaisti kultūras norisēs, 
realizējot savu pasākuma ideju. 
Kultūras projektu konkurss no-
vadā tika rīkots jau otro reizi.

Konkursa kopējais finansē-
jums 2021. gadam ir 2000 EUR, 
vienas idejas maksimālā at-
balstāmā summa – 500 EUR. 
Konkursā varēja piedalīties 
jebkura juridiska vai pilnga-
dīga fiziska persona, un pro-
jekta īstenošanas laiks noteikts 
2021. gads. Kopā tika saņemti 
septiņi projektu pieteikumi. 
Attiecībā uz projektu pietei-
kumu skaitu vērojama pozitīva 
tendence – kopš pagājušā gada 
iesniegto projektu skaists ir 
pieaudzis par 3. Ar šo aktivitā-
tes pieaugumu var secināt, ka ir 
vērts kultūras projekta konkursu 
turpināt arī nākošajā gadā.

Vērtēšanas komisija, kuras 
sastāvā bija Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, Pārgaujas novada paš-

valdības izpilddirektore Maruta 
Drubiņa, Pārgaujas novada do-
mes deputāte Guna Rukšāne, 
Pārgaujas novada domes depu-
tāte un tūrisma organizatore 
Rudīte Vasile, finanšu nodaļas 
vadītāja Līga Medne, kultūras 
nodaļas vadītāja, kultūras pa-
sākumu organizatore Solveiga 
Ruska un sabiedrisko attiecību 
un jaunatnes lietu speciāliste 
Iluta Beķere un ārējā eksperte – 
Raunas pagasta kultūras darba 
organizatore Linda Vecgaile –
iepazinās ar projektu pieteiku-
miem, piešķirot tiem punktus 
atbilstoši projektu pieteikumu 
vērtēšanas kritērijiem (kritē-
rijus skatīt Pārgaujas novada 
kultūras projektu konkursa noli-
kumā). Vairāki komisijas locekļi 
atzina, ka projektu pieteikumi 
kopumā salīdzinot ar pagājušā 
gada pieteikumiem ir novatoris-
kāki. Par vienu labāko projekta 
pieteikumu vienprātības komi-
sijas locekļu vidū nebija. Ko-
misijas starpā viedokļi bija ļoti 
atšķirīgi. Tika pieņemts lēmums 
sadalīt visu nolikumā noteikto 
finansējumu. Projektu izvērtē-
šanas komisija nolēma atbalstīt 
pilnā apmērā četrus projektus, 
daļēji atbalstīt vienu projektu, 
bet divus neatbalstīt.

Paldies visiem projektu pie-
teicējiem par idejām un aktivi-
tāti! Vēlam izdošanos projektu 
realizēšanā!

Izvērtēti Pārgaujas 
novada kultūras 
projektu konkursa 
pieteikumi

Atbalstītie projekti:
Kultūras projektu konkursa piešķirtais finansējums kopā: 2000 EUR

Iegūtā 
vieta Projekta nosaukums Iesniedzējs Piešķirtais 

finansējums

1. Kaligrāfijas meistarklase 
“Teksta māksla”

Neformālā grupa 
“Pārgaujas novada 
jaunieši” – pārstāve 
Ina Mieze

500 EUR

2.
Meditatīvs koncerts dabā 
Stihijas “UGUNS, ŪDENS, 
GAISS, ZEME” mūzikas skaņās

Dace Reisone 500 EUR

3.
Nemateriālās kultūras 
mantojuma popularizēšana 
Latvijas Vīndaru svētkos

Biedrība “Vesels 
pilsētā un laukos” 500 EUR

4. Alternatīvais informācijas 
dēlis – Tarkšķis Zane Bērziņa 416,60 

EUR

5. Puķes zied, dziesmas skan Straupes jauktais 
koris, kora dalībniece 
Dana Gaile

83,40 EUR

jāatbilst arī vienai no piecām 
Labklājības ministrijas apmā-
cību komisijas apstiprinātajām 
jomām: Uzņēmējdarbība (Busi-
ness), Datorzinības (Computer 
science), Datu zinātne (Data 
science), Informāciju tehnolo-
ģijas (Information Technology) 
vai Profesionālās ievirzes sveš-
valodu apguve (Language Lear-
ning).

Lai pieteiktos mācību izde-
vumu kompensācijai, NVA re-
ģistrētajam bezdarbniekam vai 
darba meklētājam pirms mācību 
programmas apguves uzsākša-
nas savā NVA filiālē jāiesniedz 
pieteikums, izmantojot vienoto 
valsts un pašvaldību portālu lat-
vija.lv vai nogādājot NVA filiālē 
ar pasta starpniecību, vai nosū-
tot uz filiāles e-pasta adresi, ja 
pieteikums ir parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu. 

Saņemot pieteikumu, NVA 
izvērtēs un dažu dienu laikā 
sniegs atbildi par klienta izvē-
lētās atvērto tiešsaistes kursu 
platformas un izglītības prog-
rammas atbilstību pakalpojuma 
par mācību izdevumu kompen-
sāciju prasībām un, atbilstības 
gadījumā, apstiprinās pietei-
kumu un noteiks mācību prog-

NVA piedāvā bezdarbniekiem 
un darba meklētājiem iespēju 
mācīties atvērto tiešsaistes 
kursu platformās un saņemt 
mācību izdevumu kompensāciju

rammas apguves laiku.
Savukārt desmit darba dienu 

laikā pēc mācību pabeigšanas 
NVA filiālē būs jāiesniedz iesnie-
gums mācību izdevumu kom-
pensācijai, kuram jāpievieno 
mācību programmas apguvi un 
veikto maksājumu apliecinošu 
dokumentu kopijas. Iesniegumu 
mācību izdevumu kompensāci-
jai var iesniegt, izmantojot vie-
noto valsts un pašvaldību por-
tālu latvija.lv, nogādāt NVA filiālē 
ar pasta starpniecību vai nosūtīt 
uz filiāles e-pasta adresi, ja ie-
sniegums ir parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu. Visu NVA 
filiāļu kontaktinformācija atro-
dama NVA tīmekļvietnes sadaļā 
“Kontakti”.

NVA trīs darba dienu laikā 
izvērtēs iesniegumu, pieņems 
lēmumu piešķirt vai atteikt mā-
cību izdevumu kompensāciju un 
informēs iesniedzēju par pie-
ņemto lēmumu. 

Detalizētāka informācija par 
NVA atbalstu izglītības prog-
rammu apguvei atvērto tiešsais-
tes kursu platformās izlasāma 
šeit: https://www.nva.gov.lv/
lv/atbalsts-programmu-ap-
guvei-atverto-tiessaistes-kur-
su-platformas.

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Jau gadu dzīvojam piesardzības re-
žīmā Covid-19 dēļ. Kultūras un izklaides 
pasākumi tiek aizstāti ar atpūtu dabā, un 
arvien vairāk iedzīvotāju un novada viesu 
novērtē iespēju doties dabā ar mērķi 
sportot vai arī atpūsties ģimenes lokā. 

Ņemot vērā to, ka pavasara siltais laiks 
ir pavisam tuvu, var prognozēt, ka atpūt-
nieki un sportotāji gan mežos, gan atpū-
tas vietās pie ūdenstilpēm paliks tikai 
vairāk. Tīra un sakopta vide ir viena no 
Pārgaujas novada pašvaldības prioritā-

tēm. Novada teritorija ir bagāta ar ūdens-
tilpēm, ar atpūtas vietām pie tām, kā arī 
ar aktīvā tūrisma piedāvājumu, kas vilina 
arvien vairāk cilvēku. 

Jau iepriekš vairākkārt informēts par 
mēslošanu mežos un atpūtas vietās pie 
ūdenstilpēm, kā arī par to, ka mēslošana 
dabā ir sodāma rīcība. Tieši tāpēc aici-
nām ikvienu, kas dodas dabā un ņem lī-
dzi, piemēram, pārtiku piknikam, nokopt 
aiz sevis, neatstājot aiz sevis atkritumus. 
Tāpat arī aicinām cienīt atpūtas vietās 
uzstādītos soliņus un galdus, nebojājot 
tos. Atsākoties makšķerēšanas un atpūtas 
sezonai, tiks veikta pastiprināta kontrole 

publiskajās atpūtas vietās. 
Dabas aizsardzības pārvaldes kam-

paņas ietvaros 2019. gadā Pārgaujas no-
vadā, mežos un atpūtas vietās pie ūdens-
tilpēm, uzstādītas informatīvās zīmes ar 
moto “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” ar 
mērķi – mainīt sabiedrības priekšstatu 
un uzvedību, uzturoties dabā. Zīmes jop-
rojām atrodas vietās, kur tās uzstādītas 
un atgādina atpūtniekiem to, ka tiem jā-
būt atbildīgiem par savu rīcību. 

Novērtējam aktīvo biedrību un iedzī-
votāju vēlmi saglabāt vidi mums apkārt 
pēc iespējas sakoptāku, ērtāku un tīrāku, 
tomēr aicinām, pirms pašrocīgi uzstādīt 

Esot dabā, rīkojies atbildīgi!
zīmes Pārgaujas novada, kā arī Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā, to saskaņot 
pašvaldībā vai konsultēties ar vides aiz-
sardzības inspektoru.

Aicinām ikvienu izturēties ar cieņu 
pret dabu un nepalikt vienaldzīgiem, ja 
tiek manītas nekārtības vai mēslošana 
dabā. Lūdzam nekavējoties ziņot Pārgau-
jas novada vides aizsardzības inspekto-
ram vai Pārgaujas novada pašvaldības 
policijai. Ja ir iespējams, lūdzam veikt fo-
tofiksācijas, lai vainīgās personas varētu 
saukt pie atbildības, jo mežiem, atpūtas 
vietām jābūt tīrām, drošām gan cilvē-
kiem, gan arī meža dzīvniekiem.
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Noslēdzies 
pārgājienu 
izaicinājums “No Braslas 
līdz Gaujai ik solis ir vērts”
Iluta Balode,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 2021. gada 5. februāra līdz 14. martam 
norisinājās pirmais Pārgaujas novada virtuā-
lais pārgājienu izaicinājums “No Braslas līdz 
Gaujai ik solis ir vērts”, jo jau gadu dzīvojot 
īpašā piesardzības režīmā, mainījušies arī cil-
vēku paradumi – daudz vairāk laika tiek pava-
dīts svaigā gaisā. Īpaši populāri kļuvuši pār-
gājieni, pastaigas, nūjošana. Pārgaujas novada 
pārgājienu izaicinājums tika rīkots ar mērķi 
veicināt pastaigas kā veselīgu ieradumu Pār-
gaujas novada iedzīvotāju vidū, kā arī noskaid-
rot cītīgākos, aktīvākos pārgājienos gājējus un 
noskaidrot populārākos, interesantākos pārgā-
jienu maršrutus. 

Izaicinājuma dalībniekiem savās viedierīcēs 
bija jālejuplādē mobilā lietotne “Map My Walk”, 
jāpievienojas izaicinājumam un tajā jāreģistrē 
pārgājienos, vai pastaigās noietie kilometri. 
Pārgājienu izaicinājumā piedalījās 24 dalīb-
nieki, no kuriem 19 reģistrēja savus noietos ki-
lometrus. Laikā no 5. februāra līdz 14. martam 
kopā visi dalībnieki nogājuši 3014 km, kas at-
tāluma ziņā ir aptuveni kā no Pārgaujas novada 
līdz Ēģiptes galvaspilsētai Kairai (pēc www.
calcmaps.com/map-distance/ rādītājiem). 

Vie na dalībnieka noietie kilometri netika 
ieskaitīti, jo reģistrētās distances netika veik-
tas Pārgaujas novada teritorijā, kas kā notei-
kums bija minēts izaicinājuma sākuma dienā. 

Izaicinājumam noslēdzoties esam noskaid-
rojuši gan tos, kuri Pārgaujas novadā nogājuši 
visvairāk kilometru un pārgājienos pavadījuši 
visvairāk laika, kā arī tos, kuri sociālo me-
diju platformās dalījušies ar savu pārgājiena 
maršrutu Pārgaujas novadā, pievienojot izai-
cinājuma uzsaukumā norādītās mirkļabirkas 
#pārgaujasnovads un #pārgājienipārgaujā. 

Visvairāk noietie kilometri un pārgājienos 
pavadītais laiks – Jolanta Dzene;

Savukārt visveiksmīgāk ar saviem pārgā-
jienu maršrutiem Pārgaujas novadā (apkārt 
Riebiņu ezeram un gar Braslas krastiem) soci-
ālajos medijos dalījusies Dace Dzilna, kura ar 
saviem ierakstiem motivē ne tikai doties pār-
gājienā, bet dabā arī vingrot. Jolanta un Dace 
saņems pārsteiguma balvas ar pārgājienos un 
pārgājienu plānošanā noderīgām lietām. 

Saņemot pozitīvas atsauksmes par šādu 
virtuālo izaicinājumu veidošanu, kā arī sprie-
žot pēc dalībnieku aktivitātes, var tikai seci-
nāt, ka nākotnē tādi noteikti jārīko vēl. Varam 
pačukstēt, ka nākamais izaicinājums gaidāms, 
pilnībā beidzoties atkusnim un uzlabojoties 
ceļu stāvoklim. 

Ina Mieze,
Neformālās grupas “Pārgaujas 
novada jaunieši” pārstāve

2021. gada 17. aprīlī plkst. 11.00 
tiešsaistes platformā MS Teams 
norisināsies tiešsaistes kaligrāfijas 
meistarklase “Teksta māksla”. 

Pārgaujas novadā dzīvo ļoti 
daudz radošu, māksliniecisku un 
sabiedriski aktīvu iedzīvotāju. 
Tiešsaistes kaligrāfijas meistar-
klase “Teksta māksla” ir viņu ie-
spēja attīstīt savas prasmes un 
radošo potenciālu, iesaistīties, līdz-
darboties un komunicēt ar  citiem 
sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem. 

Kaligrāfija jeb glītrakstīšana ir 
māksla skaisti un skaidri rakstīt 
rokrakstā, un tā ir viena no tēlotāja 
mākslas nozarēm. Ja vēl nesen uz 
kaligrāfijas rakstus varēja aplū-
kot vēstures grāmatās un tie tika 
uzskatīti par ko senatnīgu, tad jau 
tagad šī rakstības māksla ieguvusi 
modes lietas statusu.

Meistarklasi vadīs kaligrāfe 
Kaiva Narbute. Nepieciešamie 
materiāli (brush pen flomāsteri, 
papīrs un treniņu materiāli) ikvie-
nam dalībniekam tiks nodrošināti. 
Dalībnieku skaits ir ierobežots. 

Kaligrāfijas 
meistarklase “Teksta 
māksla” tiešsaistē

Kā piedalīties meistarklasē?
• Piesakies, aizpildot tiešsais-

tes pieteikuma anketu https://
ej.uz/teksta_maksla.

• Pēc pieteikumu saņemšanas 
sazināsimies ar dalībniekiem indi-
viduāli un vienosimies par meis-
tarklasē nepieciešamo materiālu 
saņemšanu.

• Pirms meistarklases, tās da-
lībniekiem tiks nosūtīta saite, kurai 
jāpievienojas norādītajā datumā un 
laikā. 

Šobrīd cilvēkiem lauku reģio-
nos kultūras piedāvājums nav tas 
bagātīgākais, kā arī priekšstats par 
kultūras norisēm nereti saistās ti-
kai ar klātienes pasākumiem. Ar 
šo projektu vēlamies vērst uzma-
nību tam, ka šī brīža situācija un 
mūsdienu tehnoloģijas sniegušas 
izdevību pievērsties sevis izzinā-
šanai, pilnveidei un jaunu zināšanu 
ieguvei. Pandēmijas laiku, komuni-
kācijas un kultūras procesu norisi 
tiešsaistē nevajadzētu uztvert kā 
slogu, bet gan kā iespēju. 

*Finansējumu meistarklasei no-
drošina Pārgaujas novada pašval-
dība, atbilstoši Kultūras projektu 
konkursa nolikumam. 

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

27. martā laikā no 20.30 līdz 21.30 cauri laika joslām 
visā pasaulē tiks atzīmēta Zemes stunda jeb pasaulē lie-
lākā vides akcija, kad ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, paš-
valdība vai organizācija ir aicināti izslēgt apgaismojumu 
uz vienu stundu. 

Akciju organizē “Pasaules dabas fonds” (WWF), tās 
mērķis nav taupīt elektrību, bet gan likt sabiedrībai visā 
pasaulē aizdomāties par videi draudzīgāku rīcību ik-
dienā. Pārgaujas novada pašvaldība akcijā iepriekš iesais-
tījusies, izslēdzot ielu apgaismojumu uz vienu stundu, kā 
arī aicinot uz pārgājienu sveču gaismā. 

Šogad, valstī izsludinātā ārkārtas situācijas stāvokļa 
dēļ Pārgaujas novadā, nenotiks publisks pasākums, bet 
27. martā plkst. 20.30 uz vienu stundu visos pagastu cen-
tros tiks izslēgts ielu apgaismojums. Aicinām iedzīvotā-
jus piedalīties akcijā, savos mājokļos izslēdzot apgaismo-
jumu uz vienu stundu. 

Pasaules dabas fonda mājaslapā pieejamā informācija 
vēsta, ka iepriekšējos gados Zemes stunda tika atzīmēta 
apmēram 188 valstīs. Savukārt Latvijā Zemes stundu 
atzīmē apmēram 60 pašvaldībās, ne tikai izslēdzot ielu 
apgaismojumu, bet arī pulcējoties pasākumos pie uguns-
kuriem, organizējot vides izglītības darbnīcas, akustiskās 
mūzikas koncertus, orientēšanās spēles, nakts skrējie-
nus, gājienus un citas aktivitātes. 

Iesaisties! Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai!
Izslēdzot gaismu, piedaloties akcijas aktivitātēs un 

daloties ar savu aktivitāti sociālajos medijos, aicinām iz-
mantot tēmturus #zemesstunda2020 un #connect2earth.

Aicina atbalstīt 
akciju “Zemes 
stunda”Evija Tiltiņa,

Straupes pamatskolas skolotāja

Ekoskolu starta projekta apritē centrētai ekonomikai 
E-SPACE ietvaros, februārī aicinājām Straupes pamatsko-
las skolēnus, pedagogus, darbiniekus, pagasta, novada 
iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā “Vecākā lieta jūsu 
mājā”. 

Paldies dalībniekiem par vērtīgajām, pārsteidzošajām, 
interesantajām lietām, kas tika iesūtītas foto formātā. No-
vērtēt, ka tās vēl ir izmantojamas, darbojas vai lietderīgi 
kalpo kā dizaina lieta. Skolā audzināšanas stundā izman-
tosim foto, lai iepazīstinātu skolēnus ar senajām lietām. 

Paldies par dalību Līgai Kārkliņai, Laurai Dāboliņai, 
Kristīnei Rubikai, Aelitai Šķesterei, Elitai Pakalnei, Pa-
trīcijai Petrovai, Aijai Atvarei, Undīnei Kuprevičai, Ilzei 
Krivašonokai, Lailai Lambertei, Laumai Baltgalvei, Jurim 
Rievītim, Renāram Donskim, Danai Gailei, Uģim Tērau-
dam, Renātei Ilzei Donskai, Lotei Indriksonei, Madarai 
Reinhardei, Harijam Stankevičam, Zandai Krūmiņai, Jā-
nim Ozoliņam, Mārim Ozoliņam, Agitai Treimanei! 

Fotokonkurss 
“Vecākā lieta jūsu mājā’’

Visiem dalībniekiem tiks nogādātas pateicības un 
saldās balvas! Paldies atbalstītājiem SIA ‘’ROZE MJ’’, Z/S 
‘’EICĒNI’’, ‘’SENĀ HANZA’’. 

Loterijā par balvām veiksminieki Renārs Donskis, Ju-
ris Rievītis, Lote Indriksone.

http://www.calcmaps.com/map-distance/
http://www.calcmaps.com/map-distance/
https://ej.uz/teksta_maksla
https://ej.uz/teksta_maksla
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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.

Lieldienās, 4. un 5. aprīlī, atrodi kādu 
no tuvākajiem Lieldienu brīvdabas 

fotostūriem Pārgaujas novadā, 
nofotografējies un dalies ar fotogrāfiju 

sociālajos medijos, lietojot tēmturi 
#LieldienasPārgaujasnovadā

Esi vērīgs un ļoti iespējams redzēsi 
Pārgaujas novada Lieldienu zaķi!

Svini Lieldienas
Pārgaujas novadā! 

31. martā 16.00

TIEŠSAISTES PASĀKUMS

DĀRZA SPĒKS
KOPĀ AR GUNU RUKŠĀNI
• G. Rukšānes jaunākās grāmatas “Dārza spēks” prezentācija
• Aktuālie jautājumi un praktiskie ieteikumi par pavasara 
   dārza darbiem

• Lai piedalītos pasākumā, līdz 30. martam jāsūta 
   pieteikums uz e-pastu solveiga.ruska@pargaujasnovads.lv
• Saite uz tiešsaistes pasākumu MS Teams platformā tiks 
   nosūtīta 31. martā pirms pasākuma

No 27. marta līdz 17. aprīlim 
fotogrāfijā iemūžini pavasari 
Pārgaujas novadā.
Ievieto fotogrāfiju Facebook un
pievieno tēmturus #pārgaujasnovads
un #pavasarisrotājas.

Par fotoizaicinājuma dalībnieku 
ievietotajām fotogrāfijām 
varēs balsot no 19. līdz 25. aprīlim 
Pārgaujas novada Facebook lapā. 
Fotogrāfijas autors, kurš iegūs visvairāk 
balsu, saņems pārsteiguma balvu. 
Lai top!

fotoizaicinājums

PAVASARIS
ROTĀJAS
PĀRGAUJAS
NOVADĀ

kopā ar kaligrāfi Kaivu Narbuti

PIESAKIES: HTTPS://EJ.UZ/TEKSTA_MAKSLA

Dalībniekiem ierobežotā skaitā tiks nodrošināti 
visi meistarklasē nepieciešamie materiāli

17. APRĪLĪ PLKST. 11.00 PLATFORMĀ MS TEAMS

KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASE


