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

13. aprīlī attālināti notika Pārgaujas no-
vada pašvaldības izsludinātā grantu konkursa 
pieteikumu izvērtēšana. 

Pieteikumus Pārgaujas novada pašvaldī-
bas izsludinātajam grantu konkursam varēja 
pieteikt līdz 2021. gada 1. aprīlim. Projektu 
konkursa mērķis ne mainīgi ir motivēt biznesa 
veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu 
komersantu vai saimnieciskās darbības vei-
cēju rašanos, gan esošo attīstību Pārgaujas 
novadā.

Šogad tika saņemti astoņi biznesa ideju 
pieteikumi. Grantu konkursa izvērtēšanas ko-
misijas sastāvā šogad bija Pārgaujas novada 
pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa, 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Eva 
Meijere, Finanšu nodaļas vadītāja Līga Medne, 
Kancelejas nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa, tū-
risma speciāliste Rudīte Vasile, kā arī ārējais 
eksperts Jurģis Priedītis, LIAA Valmieras biz-
nesa inkubatora vadītājs.

Lai gan iesniegto projektu pieteikumu 
skaits bija par diviem mazāks nekā pērn, pie-
teikumu autoru idejas bija ļoti dažādas, kā 
arī pārstāvēja grantu konkursā vēl nebijušas 
nozares, piemēram, mūzikas ierakstu, skais-
tumkopšanas, iespieddarbu nozares. Tāpat arī 
tika iesniegtas biznesa idejas tūrisma, atpūtas 
un ražošanas jomās. Konkurence bija spēcīga, 
kā arī augsta iesniegto pieteikumu kvalitāte, 
kas padarīja grantu konkursa izvērtēšanas 
komisijas darbu sarežģītāku un atbildīgāku. 
Pieteikumu izvērtēšana tiešsaistes formātā 
bija kas jauns, jo ierasti pretendenti savas ide-

jas prezentēja klātienē. Pēc astoņu dalībnieku 
prezentācijām, diskusijām, atbildēm uz jautā-
jumiem un vērtējumu piešķiršanas, saskaņā 
ar konkursa nolikumu, tika nolemts, ka at-
balstāmas trīs idejas 

• Reiņa Kārkliņa (IK “Aleja Records”) 
ideja ““Aleja Records” tehniskā aprīkojuma 
uzlabošana – profesionālu studijas monitoru 
iegāde”;

• Santas Rehtšpreheres ideja “Pakal-
pojuma kvalitātes, ergonomisko un sani-
tāro darba vides faktoru uzlabošana un 
jauna pakalpojuma piedāvāšana skais-
tumkopšanas pakalpojumu kabinetā 
“Santas skaistuma studija”” un 

• Kaspara Bērziņa un Aijas Zariņas 
(SIA “Balansa Dēlis”) ideja “Iekārtu iegāde 
ražošanas optimizēšanai”.

Visas minētās idejas tiek atbalstītas, pie-
šķirot finansējumu to īstenošanai. Paldies vi-
siem konkursa dalībniekiem par uzdrīkstēša-
nos, ieguldīto darbu un drosmi, piesakot savu 
ideju. Novēlam neapstāties, sasniegt savus 
izvirzītos mērķus, attīstot savu uzņēmējdar-
bību. Apsveicam grantu konkursa uzvarētā-
jus!

Pārgaujas novada pašvaldība priecājas, 
ka interese par grantu konkursu nemazinās. 
Pirmo reizi šādu konkursu Pārgaujas novada 
pašvaldība izsludināja 2017. gada nogalē, 
2018., 2019. un 2020. gadā konkurss tika or-
ganizēts pavasarī. Līdz šim, četru gadu laikā, 
saņemti 22 konkursa pieteikumi, no kuriem 
atbalstīti 12. Tas nozīmē, ka, pateicoties kon-
kursam, četru gadu laikā ir atbalstītas 12 uz-
ņēmēju idejas, kas bagātinājušas Pārgaujas 
novadu ar jauniem uzņēmumiem, kā arī jau 
esošo attīstības veicināšanu, un šogad šim 
skaitam pievienojas vēl trīs.  

Izvērtēti grantu 
konkursa pieteikumi

Cieņa, atbildība un mīlestība pret savu valsti ir vērtības, kas dara Latviju 
un tās cilvēkus stiprus un brīvus. 

Sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā un mūsu valsts 
atdzimšanas svētkos ikvienam novēlu novērtēt pašu dārgāko, kas mums dots – brīvību!

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu, 
Dziesmu un ticību,
Godprātību un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus – 
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus –
Latviešus tēvzemē un pasaulē.
 (V. Toma)

Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Šobrīd rit otrais gads, kad esam 
iekapsulējušies pandēmijas jūgā. Ne-
pārtrauktās ziņas par COVID, pan-
dēmiju, saslimušajiem, mirušajiem, 
vakcīnām līdz bezgalībai ir novārdzi-
nājuši cilvēku prātus, un ir novērsta 
uzmanība no būtiskā – kultūras, iz-
glītības, tautsaimniecības, veselīgas 
politikas un socializēšanās. Varbūt ir 
jāglābj ekonomika, bet cilvēks un viņa 
interešu aizstāvība ir pirmajā vietā. 
Slimīgā vainīgo meklēšana ir apli-
pinājusi absolūti visus sabiedrības 
slāņus, pamazām tiek zaudētas pozī-
cijas – spēja strādāt, būt kvalitatīvam 
un atbildīgam, galu galā – dzīvot. Sa-
vos neizpildītajos mājasdarbos, otra 
neveiksmes meklējot, tiek iznīcināts 
saknē pats vērtīgākais – inteliģences 
eksistence. Vai tādu mēs sevi gribam 
redzēt rīt? Vai vēlamies stāvēt pie sa-
sistas siles, izkliegt nebalsī savu aiz-
vainojumu, nezināt kā no kredītu jūga 
iztikt? Kur palikusi jausma par to, cik 
tālu esam novirzījušies no barikāžu 
centieniem par saliedētu, bagātu un 
pašpietiekamu valsti? Tāpēc uzskatu, 
ka jāpalīdz sev šodien, jānovērtē si-
tuācija un jārīkojas veselā saprāta ie-
tvaros. Jādara šodien!

Mana pārliecība – varam strādāt un 
dzīvot citādāk, negānīties vakardienas 
krustcelēs, bet sēt jaunus laukus, ne-
tīksmināties par citu neveiksmēm, bet 
skatīties uz sevi un plānot savu nā-

kotni, mūsu kopējo – mūsu bērniem. 
Es esmu par plaukstošu Latviju, par 
lojalitāti un saliedētu sabiedrību, par 
vienu mērķi, par secīgi darītiem dar-
biem, kur vadonis to spēj izvest caur 
nestundām, vētrām un ārējiem sitie-
niem. Atbildību nākotnes priekšā.

Tūlīt, 5. jūnijā, notiks pašvaldību 
vēlēšanas, Administratīvi teritoriālā 
reforma novadu robežas pārvirzīs 
daudz lielākās teritorijās. No jauna 
mācīsimies uzskatīt savus kaimiņus 
par savējiem – no Līgatnes līdz Prie-
kuļiem, no Pārgaujas līdz Jaunpie-
balgai. Lielu lomu nospēlēs ne tikai 
pieredze un labie darbi, ārkārtīgi liela 
nozīme būs uz sadarbību un lojalitāti 
vērstām cieņpilnām attiecībām. 

Katrs mēs spējam celt, katrs mēs 
spējam gremdēt. Ne velti saka – suņi 
rej, bet karavāna iet tālāk. Karavāna 
strādā, bet ko suņi? Rīcībspējīgam 
cilvēkam, pirmkārt, pašam par sevi jā-
rūpējas, un nav jāpārliek savas rīcības 
rezultātā neapdomīgās problēmas uz 
sabiedrības pleciem. Kāds es esmu, 
tā ir paša atbildība, un izvēlei vai esi 
viens, vai no krietna pulciņa nav no-
zīmes.

Es atkārtošos, cilvēkam pieder ti-
kai un vienīgi šodiena, vakardienas 
vairs nav, un rītdiena vēl nav pienā-
kusi. Tāpēc darām visu, lai šodiena 
būtu kvalitatīva, tad tā nesīs augļus 
nākotnē. Un mūsu bērniem par to būs 
prieks.

5. jūnijā visus aicinu iet uz vēlēša-
nām, teikt savu izvēli kopējās nākot-
nes, ne personisko ambīciju vadītam.

Veidojot labāku rītdienu, 
pārstāt reaģēt uz vakardienu, 
un būt stabiliem šodienā

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

Pašvaldībā dažāda veida būvdarbi notiek 
visu gadu, tomēr pavasarī un vasarā darbs 
pie projektēšanas un būvdarbu īstenošanas 
notiek intensīvāk. Informējam par šajā gadā 
pabeigtajiem, uzsāktajiem un tuvākajā laikā 
plānotajiem būvdarbiem Pārgaujas novadā. 

STRAUPES PAGASTĀ
Šobrīd notiek projektēšanas process Strau-

pes centra līvānu māju ciemata ūdensvada 
rekonstrukcijai un kanalizācijas tīkla izbūvei, 
kā arī ielu apgaismojuma pārbūvei visa cie-
mata teritorijā. Tāpat arī plānota artēziskā 
dziļurbuma izbūve pie Lielstraupes pils, lai 
uzlabotu un nodrošinātu ūdens apgādi Strau-

Aktuālie un plānotie 
būvdarbi Pārgaujas novadā

pes iedzīvotājiem – šobrīd uzsākta būvdarbu 
projekta izstrāde. Turpinot būvdarbu projek-
tēšanas tēmu, notiek darbs pie apbūves teri-
torijas “Baukalnciems” inženiertīklu izbūves 
projekta izveides. Plānotie darbi tiks uzsākti, 
noslēdzoties projektu izstrādes un iepirkuma 
procesiem.

STALBES PAGASTĀ
Domājot par drošu satiksmi, aprīlī Stalbes 

centrā uzstādīts ātruma valnis, lai tiktu no-
drošināta atļautā braukšanas ātruma ievēro-
šana, kā arī drošāka pārvietošanās kājāmgā-
jējiem un riteņbraucējiem. Ātruma valnis vēl 
tiks papildināts ar atbilstošu marķējumu, kā 
arī tiks uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes. 

Tāpat arī noslēgts līgums ar būvnieku par 
Stalbes pamatskolas stadiona skrejceļa pār-
būvi. 

Turpinājums 2. lpp.
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Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja

Jau šobrīd un līdz 27. maijam 
vēlētāji, kuri šā gada 5. jūnija paš-
valdību vēlēšanās vēlas balsot 
vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem 
pieder nekustamais īpa  šums, 
var mainīt vēlēšanu ap gabalu 
un reģistrēties balsošanai šajā 
vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlē-
šanu apgabalu iespējams tieš-
saistē Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakal  pojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidro-
šana un maiņa” vai klātienē jeb-
kurā pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē, iesniedzot 
iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās 
vēlētājiem pirmo reizi būs ie-
spēja balsot jebkurā sava vēlē-

šanu apgabala iecirknī, kā balso-
šanas dokumentu uzrādot pasi 
vai personas apliecību. Atšķi-
rībā no iepriekšējām vēlēšanām 
katram vēlētājam pa pastu uz 
deklarētās dzīvesvietas adresi 
vairs netiks sūtīta vēstule ar in-
formāciju, kurā vēlēšanu iecirknī 
jābalso. Informāciju par vēlēša-
nām no Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes saņems tie vēlē-
tāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās 
elektroniskās adreses konts. 

Sava vēlēšanu apgabala ie-
cirkņus ikviens vēlētājs var no-
skaidrot Centrālās vēlēšanu ko -
misijas mājaslapā www.cvk.lv
sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Sa-
vukārt savu vēlēšanu apgabalu 
iespējams noskaidrot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apga-
bala noskaidrošana” vai pa Cen-

Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt 
vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, 
kurā pieder īpašums

Pārgaujas novada 
pašvaldības domes 
sēdes apskats

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē 25. martā tika izska-
tīti 33 jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 18.02.2021. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• apstiprināt aizņēmuma 

ņem  šanu Valsts kasē pašvaldības 
prio  ritārā investīciju projekta 
“Stalbes pamatskolas stadiona 
skrejceļa pārbūve” īstenošanai;

• apstiprināt projekta “Kvad-
racikla iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Pārgaujas novada 
ūdenstilpēs” izstrādi un iesnieg-
šanu;

• nodot medību tiesības med-
nieku klubam “Virsāji”;

• atcelt vidi degradējošas un 
cilvēku drošības apdraudošas 
būves statusu;

• atcelt 2014. gada 19. jūnijā 
Pārgaujas novada domes pie-
ņemto lēmumu “Par Saistošo 
noteikumu Nr. 11 “Par sabied-
risko kārtību Pārgaujas novada 
paš valdības administratīvajā 
te ritorijā izdošanu” (protokols 
Nr. 7, 13.§) un Pārgaujas novada 
domes 2021. gada 28. janvāra   
lēmumu Nr. 11 “Par saistošo no-
teikumu Nr. 2  “Pārgaujas novada 
pašvaldības sabiedriskās kārtī-
bas noteikumi” izdošanu”  (pro-
tokols Nr. 1, 12. §);

• atļaut nekustamā īpašuma 
Straupes pagastā lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes apme-
žošanu;

• piešķirt adresi nekustama-
jam īpašumiem Straupes un 
Raiskuma pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektus Stalbes pagastā;

• noteikt zemes lietošanas 
mērķi plānotajai zemes vienības 
daļai;

• nodot atsavināšanai 2 ne-
kustamos īpašumus un 1 zemes 
vienību;

• izsniegt atmežošanas at-
ļauju lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes ierīkošanai Stalbes 
pagastā;

• atļaut sadalīt nekustamos 
īpa šumus Stalbes un Raiskuma 
pagastos, izveidot jaunu nekus-
tamo īpašumu, piešķirt nosau-
kumu un noteikt zemes lietoša-
nas mērķi;

• pagarināt nekustamā īpa-
šuma zemes nomas līgumu 
Strau pes pagastā;

• apstiprināt grozījumus ze-
mes nomas līgumā nekustama-
jos īpašumos Raiskuma, Stalbes 
un Straupes pagastā;

• apstiprināt kārtību, kādā 
tiek īstenots mācību process ār-
kārtējās situācijas laikā;

• apstiprināt kārtību, kādā 
tiek izsniegtas pārtikas pakas 
Pār  gaujas novada pašvaldības 
iz  glītības iestādēs sakarā ar Co-
vid-19 infekciju izplatību attāli-
nātā izglītības ieguves procesa 
laikā;

• apstiprināt Stalbes pamat-
skolas nolikumu;

• apstiprināt veiktos preci-
zējumus 2021. gada 28.janvāra 
Saistošajos noteikumos Nr. 5 
“Par trūcīgas un maznodrošinā-
tas mājsaimniecības statusu”;

• apstiprināt Pārgaujas no-
vada domes deputāta Monvida 
Krastiņa iesniegumu par atteik-
šanos no mēnešalgas.

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

Nākamā domes sēde notiks 
29. aprīlī, plkst.15.00 Raiskuma 
pagastā,  Auciemmuižā.

Turpinājums no 1. lpp.

Šobrīd skrejceļu klāj asfalta 
segums, kas tiks aizstāts ar sta-
dionam piemērotāku sintētisko 
skrejceļu pamatu, kā arī ierīkos 
lietus ūdens atvades sistēmu, ie-
rīkos tāllēkšanas bedri, uzlabos 
futbola un volejbola laukumus. 
Paredzēts, ka stadionā būs trīs 
skriešanas celiņi un papildus 
100 m celiņš sprintam. 

Notiek projektēšana gan ap-
gaismojuma uzstādīšanai ap sta-
dionu un izglītības iestādes teri-
torijas neizgaismotajā daļā, gan 
arī apgaismojuma uzlabošanai 
ciema teritorijā. 

2021. gada februāra domes 
sēdē tika apstiprināti izsoles re-
zultāti par nekustamā īpašuma 
“Rozulas skola” atsavināšanu, 
savukārt marta domes sēdes 
informatīvajā daļā Pārgaujas 
novada domes deputāti uzklau-
sīja pašvaldības izpilddirektores 
Marutas Drubiņas priekšlikumu 
par izsolē iegūtā finansējuma 
novirzīšanu Rozulas tautas nama 
fasādes atjaunošanai, jo tautas 

nams ir ļoti nozīmīgs vietējai ko-
pienai un fasādes atjaunošana ir 
ļoti nepieciešama. Būvdarbi tiks 
uzsākti pēc iepirkuma procedū-
ras un līguma ar būvnieku no-
slēgšanas. 

RAISKUMA PAGASTĀ
Jau informēts, ka pateico-

ties LEADER projektu finansē-
juma piesaistei “Cēsu rajona 
lauku partnerības’’ izsludinātā 
LEADER projektu konkursa 
7. kār tas Latvijas lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas”, ir pabeigti ārējā 
apgaismojuma tīkla pārbūves 
darbi pirmsskolas izglītības ies-
tādes teritorijā Auciemā. Paralēli 
projektā īstenotajiem ārējā ap-
gaismojuma pārbūves darbiem 
pirmsskolas teritorijā, ar pašval-
dības finansējumu tika veikta arī 
ārējā apgaismojuma pārbūves 
ciemata teritorijā, nodrošinot 
pietiekamu ielu apgaismojumu. 

Aktuālie un plānotie būvdarbi 
Pārgaujas novadā

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

2021. gada 22. aprīlī Reģio-
nālajā atkritumu apsaimnieko-
šanas centrā “Daibe” viesojās 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Artūrs Toms 
Plešs. Delegāciju no Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas sagaidīja SIA 
“ZAAO” vadība un Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētājs Har-
dijs Vents. 

SIA “ZAAO” valdes priekšsē-
dētājs Gints Kukainis ministru 
iepazīstināja ar uzņēmuma vēs-
turi, darbības reģionu, piedāvā-
jumu, kā arī pastāstīja par ak-

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs viesojas 
Reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas centrā “Daibe”

Šobrīd notiek būvnieku ie-
sniegto piedāvājumu vērtēšana 
ciemata kanalizācijas sūknētavas 
un spiedvada pārbūvei Auciemā. 
Būvdarbi tiks uzsākti pēc līguma 
parakstīšanas ar darbu veikša-
nai izvēlēto būvnieku. Tāpat arī 
šonedēļ noslēgts līgums ar būv-
nieku, lai veiktu Raiskuma cie-
mata Ezera ielas ūdensapgādes 
pārbūves darbus. 

Par aktuālajiem un plānota-
jiem būvdarbiem, to izpildi tur-
pināsim informēt informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas Novada 
Vēstis”, Pārgaujas novada mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv un 
Pārgaujas novada Facebook lapā. 

trālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālruni 67049999. 

Pašvaldību vēlēšanās katras 
pašvaldības administratīvā teri-
torija veido atsevišķu vēlēšanu 
apgabalu. 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanas notiks 41 
vēlēšanu apgabalā – jaunajās 
administratīvajās teritorijās – 
sešās valstspilsētās un 35 no-
vados. Piemēram, jaunveidoja-
mais Dienvidkurzemes novads 
ir viens vēlēšanu apgabals, un 
šī novada vēlētāji var balsot jeb-
kurā sev tuvākajā iecirknī vēlē-
šanu apgabala robežās.

Tiesības piedalīties pašval-
dību vēlēšanās ir Latvijas un  
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Turpinājums 3. lpp.

tuālajiem attīstības projektiem, 
piemēram, bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
“Daibe” izveidi. Aktualizēts jau-
tājums par pievadceļa uz RAAC 
“Daibe” projekta virzību un ne-
pieciešamību, kā arī par aprites 
ekonomikas principu realizēša-
nas veicināšanu. Tika uzsvērta 
veiksmīgā sadarbība ar Pārgau-
jas novada pašvaldību jau esošu 
un funkcionējošu ieceru īsteno-
šanā, gan arī plānojot nākotnes 
darbu. 

Ministrs pauda atbalstu SIA 
“ZAAO” darbības, sabiedrības 
izglītošanas un uzsāktajam at-
tīstības virzienam, kā arī pie-
krita būt par žūrijas pārstāvi 
atkritumu pārstrādes hakatonā 
“Daibe Zero” šā gada augustā. 

Ātruma valnis Stalbē. Foto: Iluta Balode

VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs 
un delegācija, viesojoties SIA 
“ZAAO” RAAC “Daibe”. 

https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina/Inm00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina/Inm00
http://www.cvk.lv
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
http://www.pargaujasnovadavestis.lv
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APSTIPRINĀTI ar  Pārgaujas novada 
domes 28. 01.2021. lēmumu  Nr. 17 (pro-
tokols Nr.1, 18.§).

 Precizēti ar Pārgaujas  novada domes 
25.03.2021. lēmumu Nr. 68 (prot. Nr. 3, 
30.§).

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās  palīdzības likuma 33. panta 
trešo daļu un likuma  Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā 14. panta 
sesto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Trūcīgas un maznodrošinātas māj-

saimniecības statusa noteikšanas kār-
tību nosaka Ministru kabineta 2020.gada 
17.decembra noteikumi Nr.809 “Notei-
kumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanu”.

2. Lai saņemtu sociālo palīdzību un 
izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trū-
cīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusam, viena no mājsaimniecības 
personām vēršas pašvaldības Sociālajā 
dienestā ar iesniegumu, ko parakstījušas 
mājsaimniecības pilngadīgās personas.

3. Sociālais dienests, ja nepieciešams, 
apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzī-
vesvietu.

II.  Minimālie ienākumu sliekšņi 
sociālās palīdzības saņemšanai

4. Garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā un 76 euro 
pārējām personām mājsaimniecībā.

5. Trūcīgas mājsaimniecības ienā-
kumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
190 euro pārējām personām mājsaimnie-
cībā.

6. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis 327 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
229 euro pārējām personām mājsaimnie-
cībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5  
“Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu”

III. Sociālās palīdzības pabalstu 
piešķiršanas nosacījumi

7. Pašvaldības sociālais dienests pirms 
lēmuma pieņemšanas par sociālās palī-
dzības pabalsta piešķiršanu mājsaimnie-
cībai vai atsevišķai personai mājsaim-
niecībā izvērtē mājsaimniecības kopējos 
materiālos resursus, izmantojot valsts un 
pašvaldības informācijas sistēmās esošos 
datus un ievērojot šādus kritērijus:

7.1. Par ienākumiem neuzskata ģime-
nes valsts pabalstu un piemaksas pie 
šā pabalsta, bērna invalīda kopšanas 
pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram ne-
pieciešama kopšana, pabalstu par asis-
tenta izmantošanu, pabalstu transporta 
izdevumu kompensēšanai invalīdam, 
ku ram ir apgrūtināta pārvietošanās, 
pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, 
pabalstus bērna piedzimšanas un per-
sonas nāves gadījumā, sociālās garan-
tijas bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās, studējošā kredītu, 
stipendijas personām, kuras mācās vai 
studē, līdz minimālās mēneša darba 
algas apmēram, bērna, kas jaunāks par 
18 gadiem, ienākumus no algota darba 
vai pašnodarbinātības līdz minimālās 
mēneša darba algas apmēram, personai 
sniegto finansiālo atbalstu par dalību 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos, iz-
ņemot pasākumus ar darba līgumu slēg-
šanu, algotos pagaidu sabiedriskos dar-
bus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša 
ienākumiem komercdarbības un pašno-
darbinātības uzsākšanai, kompensāciju 
kriminālprocesā cietušai personai, atlī-
dzību par asins vai asins komponentu 
ziedošanu, pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atmaksu, līdzekļus, 
kas gūti no labdarības fondiem, un so-
ciālo kampaņu rezultātā gūto materiālo 
labumu noteiktam mērķim, vienreizējo 
finansiālo atbalstu bēglim vai alterna-
tīvo statusu ieguvušai personai, kā arī 

šajā likumā noteiktos pašvaldības soci-
ālās palīdzības pabalstus un pašvaldību 
brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;
7.2. Par īpašumu un naudas līdzekļu 
uzkrājumu neuzskata mājsaimniecības 
nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur 
savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo ie-
sniedzējs un pārējās personas, kurām ir 
kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un 
nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, 
darbam un izglītības iegūšanai nepie-
ciešamo aprīkojumu, sociālajai funk-
cionēšanai nepieciešamos transportlī-
dzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību 
mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā 
ir bērni, ne vairāk kā divas vienības 
mājsaimniecībā, zemes īpašumus līdz 
pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā 
arī šim nekustamajam īpašumam funk-
cionāli piederīgas saimniecības ēkas, 
kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts 
tiesu izpildītāja vai citas kompetentas 
institūcijas liegums ar to rīkoties vai 
kas atrodas atbrīvošanas no parādsais-
tībām, maksātnespējas vai likvidācijas 
procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā 
nav gūti ienākumi saimnieciskās darbī-
bas apturēšanas dēļ, bērna nekustamo 
īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, 
kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu māj-
saimniecībai trūcīgas mājsaimniecības 
vienas personas ienākumu sliekšņa ap-
mērā.
8. Personai darbspējīgā vecumā, kura 

vēlas saņemt sociālās palīdzības pabals-
tus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un 
kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties 
Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt 
bezdarbnieka vai darba meklētāja pienā-
kumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:

1) ar  I un II grupas invaliditāti, ar in-
validitāti no bērnības vai vecuma pensijas 
saņēmējs;

2) sieviete grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā, viens no bērna ve-
cākiem bērna kopšanas periodā vai cita 

persona mājsaimniecībā, kura nodrošina 
pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, ap-
rūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu aps-
tākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā 
veidā;

3) viens no bērna ar invaliditāti vecā-
kiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprū-
pes pakalpojumus;

4) vecumā no 15 gadiem, kura iegūst 
izglītību klātienē pamatizglītības, vispā-
rējās vidējās vai profesionālās vidējās iz-
glītības iestādē vai ir pilna laika studējo-
šais augstākās izglītības iestādē.

9. Pamata sociālās palīdzības pabals-
tus un trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības statusu piešķir:

9.1. uz trim kalendāra mēnešiem, ja 
mājsaimniecībā ir vismaz viena persona 
darbspējīgā vecumā;
9.2. uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja 
mājsaimniecībā nav nevienas personas 
darbspējīgā vecumā vai uz personu at-
tiecas kāds no 8. punktā minētiem izņē-
mumiem.
10.  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 

var apstrīdēt Pārgaujas novada domē. 
 Pārgaujas novada domes pieņemto lē-

mumu var pārsūdzēt Administratīvā pro-
cesa likuma noteiktajā kārtībā. 

IV. Noslēguma jautājumi
11. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas bezmaksas in-
formatīvajā izdevumā “Pārgaujas novada 
vēstis’’.

12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudē:

12.1. 19.10.2017. saistošie noteikumi 
Nr.11. “Par trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Pārgaujas no-
vadā”;
12.2. 18.12.2014. saistošie noteikumi 
Nr.20.“Kārtība, kādā ģimene vai atse-
višķi dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu”.
Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS

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

No 2021. gada 15. marta līdz 16. aprī-
lim tika pieņemti Pārgaujas pašvaldības 
projektu konkursa pieteikumi. Konkursa 
mērķis ir veicināt Pārgaujas novada ie-
dzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uz-
labošanu, sekmējot sadarbību starp paš-
valdību, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā 
arī iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu 
idejas.

Pārgaujas novada pašvaldības pro-
jektu konkursā varēja piedalīties Pārgau-
jas novada administratīvajā teritorijā re-
ģistrētas biedrības un nodibinājumi, citu 
biedrību un nodibinājumu teritoriālās 
struktūrvienības, kas darbojas Pārgaujas 
novadā, kā arī fizisku personu neformā-
lās grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 
10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz 
viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Viens 
pretendents viena projektu konkursa ie-
tvaros varēja iesniegt vienu pieteikumu, 
kas jārealizē tikai Pārgaujas novada paš-
valdības teritorijā. Pašvaldības finan-
sējums vienam projektam nepārsniedz 
EUR 500, ietverot visus nodokļu maksā-

Atbalstītie projekti
Aktivitāte: vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana/piešķirtais 

finansējums kopā: 2000 EUR

Projekta nosaukums Iesniedzējs Piešķirtais 
finansējums

1. Daudzdzīvokļu mājas rotaļu 
laukuma pilnveidošana Pārgaujas 
novada Auciemā

Neformālā grupa “Kalmes” 500 EUR

2. Sporta laukuma pilnveidošana 
Pārgaujas novada Rozulā 

Neformālā grupa “Rozbeķu 
aktīvisti”

500 EUR

3. Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas vides labiekārtošana 

Neformālā grupa “Mēs – 
Raiskumam”

500 EUR

4. Jauna elpa mūsu telpai – koptelpu 
(virtuves un gaiteņa) atjaunošana 

Neformālā grupa “Kraujas mājas –
Pārgaujas novada kristīgie jaunieši”

500 EUR

Izvērtēti Pārgaujas novada pašvaldības 
projektu konkursa pieteikumi

jumus, kas saistīti ar projekta kopējām 
izmaksām. Projektam var būt arī spon-
soru līdzfinansējums, ja kopējais projekta 
realizācijai nepieciešamais finansējums 
pārsniedz EUR 500.

Projektu konkursā tika pieņemti pie-
teikumi vienā aktivitātē – vides un in-
frastruktūras sakārtošana un labiekār-
tošana. Kopā tika saņemti pieci projektu 
pieteikumi, kuri jāīsteno laikā no 2021. 
gada 1. maija līdz 2021. gada 1. novem-
brim. Projektu pie  teikumus vērtēja ko-
misija, kuras sastāvā bija Pārgaujas no-
vada pašvaldības izpilddirektore Maruta 

Līdz 27. maijam 
vēlētāji var mainīt 
vēlēšanu apgabalu 
uz pašvaldību, kurā 
pieder īpašums

Turpinājums 4. lpp.

Turpinājums no 2. lpp.

Drubiņa, Finanšu nodaļas vadītāja Līga 
Medne, Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Eva Meijere, teritorijas plānotājs 
Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš un sabied-
risko attiecību un jaunatnes lietu speciā-
liste Iluta Balode. Izvērtējot projektu pie-
teikumus, saskaņā ar konkursa nolikumu, 
tika nolemts, ka tiks atbalstīti četri pro-
jektu pieteikumi. 

Paldies visiem šī gada projektu kon-
kursa dalībniekiem par idejām. Vēlam 
veiksmi un izdošanos, īstenojot tās!

Vēlētājam jābūt reģistrētam dzīves-
vietā attiecīgās pašvaldības administratī-
vajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 
dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 
7.  martā) vai jābūt nekustamā īpašuma 
īpašniekam attiecīgajā pašvaldībā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašval-
dību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs 
izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 
līdz  16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 
līdz 20.00.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad ne-
notiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vē-
lēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 
2025. gada vēlēšanām.  

Atgādinām, ka līdz 24. aprīlim vēlētāji 
ārvalstīs var arī izmantot iespēju pieteik-
ties balsošanai pa pastu. Vairāk par šo ie-
spēju www.cvk.lv.

http://www.cvk.lv
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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Piesaistot LEADER projektu 
finansējumu “Cēsu rajona lauku 
partnerības’’ izsludinātā LEA-
DER projektu konkursa 7. kārtas 
Latvijas lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
apakš  pasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
“Vie  tas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”, ir pabeigti ārējā apgais-
mojuma tīkla pārbūves darbi 
pirmsskolas izglītības iestādes 
teritorijā Auciemā. 

Pirmsskolas izglītības iestā-
des teritorijā atjaunots esošais 
un izbūvēts jauns apgaismo-
juma tīkls, nodrošinot bērniem 
apgaismotu rotaļu laukumu. 
Sākotnēji plānots par LEADER 
finansējumu sakārtot apgais-
mojumu sporta laukumu zonā, 
atjaunojot deviņas esošās later-
nas, lai nodrošinātu vienmērīgu 
apgaismojumu hokeja, volejbola 
un strītbola laukumos, taču, 
konsultējoties ar speciālistiem, 
nolemts projektu realizēt pla-
šākā apjomā, kā rezultātā pil-
nībā nomainīti vecie balsti un 
uzstādīti LED gaismekļi, kas, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo, ir 

Auciema pirmsskolas 
izglītības iestādes 
teritorijā atjaunota 
apgaismojuma 
infrastruktūra

energoefektīvāks risinājums. 
Papildus par pašvaldības finan-
sējumu realizēta apgaismojuma 
infrastruktūras izbūve bērnu 
rotaļu laukumā, lai uzlabotu te-
ritorijas izmantošanas iespējas 
diennakts tumšajā laikā, īpaši 
rudens un ziemas periodā, kad 
satumst jau pēcpusdienā. 

Kopējā projekta izmaksu 
summa 17 908.84 EUR (bez 
PVN), projekta attiecināmo iz-
maksu summa ir 8475,61 EUR, 
no kurām 90% jeb 7628,05 EUR 
ir publiskais finansējums. Dar-
bus veica SIA “FARADS”. 

Projekts Nr. 20-09-AL18- 
A019.2201-000007 tiek īstenots 
pamatojoties uz Latvijas Re-
publikas 13.10.2015. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 590 
‘’Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju’’ un biedrī-
bas “Cēsu rajona lauku partne-
rība’’ izsludināto LEADER pro-
jektu konkursa 7. kārtu Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam apakšpasā-
kuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģiju’’ 
aktivitātē 19. 2.2. “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”. 

Pārgaujas novada Raiskuma 
pagastā

2021. gada 25. martā 
Nr. 45  (protokols Nr. 3, 7.§)
7. §

2021. gada 28. janvārī Pār-
gaujas novada dome pieņēma 
lēmumu  Nr. 11 “Par saistošo 
noteikumu Nr. 2 “Pārgaujas no-
vada pašvaldības sabiedriskās 
kārtības noteikumi” izdošanu. 
2021. gada 4. februārī Pārgau-
jas novada pašvaldība nosūtīja 
saistošos noteikumus atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
(turpmāk – Ministrija). Minis-
trija savā 02.03. 2021. atzinumā 
cita starpā norāda, ka saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 
7. panta pirmo daļu šā likuma 
15. pantā noteiktās pašvaldību 
autonomās funkcijas pildāmas 
kārtībā, kāda paredzēta attiecī-
gajos likumos un Ministru kabi-
neta noteikumos. 

Dome ir tiesīga izdot sais-
tošus noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos.

Ņemot vērā, ka Saeima 2020. 
gada 7. maijā ir pieņēmusi “Ad-

ministratīvo sodu likumu par 
pārkāpumiem pārvaldes, sabied-
riskās kārtības un valsts valodas  
lietošanas jomā” , kura mērķis 
ir nodrošināt pārvaldes un sa-
biedrisko kārtību, kā arī valsts 
valodas lietošanu atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem valsts valo-
das jomā un atturēt personas no 
pārkāpumu izdarīšanas šajās jo-
mās, un pašvaldībai nav tiesiska 
pamata dublēt likuma normas, 
kā arī citos nozaru likumos jau 
ir paredzēta atbildība par pār-
kāpumiem, kas paredzēti šajos 
saistošajos noteikumos. 

Ministrija atzīmē, ka at-
bilstoši Noteikumu Nr. 108 
140. punktam grozījumu no-
teikumu projektu nesagatavo, 
ja tā normu apjoms pārsniegtu 
pusi no spēkā esošo noteikumu 
normu apjoma. Šādā gadījumā 
sagatavo jaunu noteikumu pro-
jektu.

Ņemot vērā minēto, Ministrija 
lūdz atcelt lēmumu par saistošo 
noteikumu Nr. 2 apstiprināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto 
un saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās da-
ļas 27. punktu, kas noteic, ka ti-
kai dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadī-

LĒMUMS 
par Pārgaujas novada domes 28.01.2021. lēmuma 
Nr. 11 “Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Pārgaujas 
novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi” 
izdošanu” (protokols Nr. 1, 12. §) atcelšanu

jumos un pamatojoties uz Pār-
gaujas novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas 
2021. gada 18. marta  atzinumu 
(protokols Nr. 3), atklāti bal-
sojot: PAR – 9 (Juris Baltgalvis, 
Ādolfs Čudarāns, Imants Kal-
niņš, Monvids Krastiņš, Alfs Lap-
siņš, Jānis Plūme, Rudīte Vasile, 
Guna Rukšāne, Hardijs Vents), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pār-
gaujas novada dome nolemj:

1. Atcelt Pārgaujas novada 
domes 2021. gada 28. janvāra   
lēmumu Nr. 11 “Par saistošo no-
teikumu Nr. 2 “Pārgaujas novada 
pašvaldības sabiedriskās kārtī-
bas noteikumi” izdošanu”  (pro-
tokols Nr. 1, 12. §). 

2. Uzdot Pārgaujas novada 
pašvaldības Kancelejas nodaļai 
nodrošināt šī lēmuma noraksta 
nosūtīšanu Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jai, izdevumā “Pārgaujas Novada 
Vēstis’’ un Pārgaujas novada paš-
valdības mājaslapā internetā.

3. Lēmums stājas spēkā ar 
pieņemšanas brīdi.

4. Uzdot lēmuma izpildes 
kontroli veikt Pārgaujas novada 
pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Pārgaujas novada Raiskuma 
pagastā

2021. gada 25. martā  
Nr. 44 (protokols Nr. 3, 6.§)
6. §

2014. gada 19. jūnijā Pārgau-
jas novada dome pieņēma lē-
mumu “Par Saistošo noteikumu 
Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā izdo-
šanu” (protokols Nr. 7, 13.§).

Saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 7. panta pirmo daļu šā 
likuma 15. pantā noteiktās paš-
valdību autonomās funkcijas pil-
dāmas kārtībā, kāda paredzēta 
attiecīgajos likumos un Ministru 
kabineta noteikumos. 

Dome ir tiesīga izdot sais-
tošus noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos.

Ņemot vērā, ka Saeima 2020. 
gada 7. maijā ir pieņēmusi “Ad-
ministratīvo sodu likumu par 
pārkāpumiem pārvaldes, sabied-
riskās kārtības un valsts valodas  
lietošanas jomā” , kura mērķis 

ir nodrošināt pārvaldes un sa-
biedrisko kārtību, kā arī valsts 
valodas lietošanu atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem valsts valo-
das jomā un atturēt personas no 
pārkāpumu izdarīšanas šajās jo-
mās, un pašvaldībai nav tiesiska 
pamata dublēt likuma normas, 
kā arī citos nozaru likumos jau 
ir paredzēta atbildība par pār-
kāpumiem, kas paredzēti šajos 
saistošajos noteikumos. 

Ņemot vērā augstāk minēto 
un saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās da-
ļas 27. punktu, kas noteic, ka ti-
kai dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadī-
jumos un pamatojoties uz Pār-
gaujas novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas 
2021. gada 18. marta atzinumu 
(protokols Nr. 3), atklāti bal-
sojot: PAR – 9 (Juris Baltgalvis, 
Ādolfs Čudarāns, Imants Kal-
niņš, Monvids Krastiņš, Alfs Lap-
siņš, Jānis Plūme, Rudīte Vasile, 
Guna Rukšāne, Hardijs Vents), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pār-
gaujas novada dome nolemj:

1. Atcelt 2014. gada 19. jū-

LĒMUMS
par Pārgaujas novada domes 19.06.2014. lēmuma “Par 
Saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā” izdošanu” (protokols Nr. 7, 13.§)

nijā Pārgaujas novada domes 
pieņemto lēmumu “Par Saistošo 
noteikumu Nr. 11 “Par sabied-
risko kārtību Pārgaujas novada 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā izdošanu” (protokols Nr. 
7, 13.§).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 
spēkā stāšanos, spēku zaudē 
2014. gada 19. jūnijā izdotie 
saistošie noteikumu Nr. 11 “Par 
sabiedrisko kārtību Pārgaujas 
novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā”.

3. Uzdot Pārgaujas novada 
pašvaldības Kancelejas nodaļai  
nodrošināt  šī lēmuma noraksta 
nosūtīšanu Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jai un publicēšanu Pārgaujas no-
vada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas Novada 
Vēstis’’ un Pārgaujas novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

4. Lēmums stājas spēkā ar 
pieņemšanas brīdi.

5. Uzdot  lēmuma izpildes 
kontroli veikt Pārgaujas novada 
pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar 2021.gada 01.janvāri spēkā stājušies 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. un 36.pantā, kas 
reglamentē minimālos ienākumu sliekšņus 
sociālās palīdzības saņemšanai.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Ar 23.12.2020. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.809. noteikta jauna kārtība mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanai un sociālās 
palīdzības saņemšanai. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Plānotā budžeta ietvaros

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie 
noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautāju-
mos iedzīvotāji var vērsties Pārgaujas novada 
Sociālajā dienestā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas. Saistošo noteikumu grozī-
jumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma 
raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldī-
bas mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv

Paskaidrojuma raksts saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5 “Par trūcīgas un 
maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusu”

Turpinājums no 3. lpp.

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Rudīte Vasile, 
tūrisma organizatore

Lielstraupes pils komplek-
sam vairākas izcilas personības 
ir veltījušas lieliskus vārdus. Tā 
Vilhelms Bokslafs, baltvācu arhi-
tekts, kurš atjaunoja pils ēku pēc 
1905. gada ugunsgrēka, ir teicis 
“Pils ir sapnim līdzīga īstenība, 
kas gluži kā dzīvus padara senos 
laikus”. Savukārt arhitekts Jānis 
Krastiņš to raksturojis šādiem 
vārdiem “pils ir unikāla Latvijas 
kultūrvēsturiska rota un viena 
no izcilākajām vērtībām mūsu 
vēstures un kultūras mantojuma 
uzkrājumā”.

Lielstraupes pils atrodas ērti 
sasniedzamā vietā, ceļa malā. 
Tā ir kā novada vizītkarte, un ik-
viens vietējais iedzīvotājs, kurš 
ikdienā brauc tai garām vai iziet 
cauri parkam, seko līdzi – kas 
notiek pilī.  Dalās pārdomās par 
pils izgaismošanu, ziņo par no-
brukušiem mūra akmeņiem.  

Pili ar tās neparasto veidolu 
pamana arī nejauši garāmbrau-
cēji. Un tagad jau arī mērķtiecīgi 
kultūras tūristi, jo pils iekļauta 
Eiropas Padomes Kultūras mar-
šrutā HANSA. 

Pirms gadiem pieciem, kad 
novadā viesojās Jaunās Hanzas 
savienības valdes locekle Ingera 
Harlevi, kura ir atbildīga par 
HANSA kultūras ceļu, vairākkārt 
visas savienības dalībnieku sa-
pulcē ir atzinusi, ka viņas “lielā-
kais atklājums Hanzas savienī-
bas tūrismā ir mazā, nevienam 
nezināmā vieta Straupe, kurā 
saglabājies tik izcils ar Hanzas 
laiku saistīts kultūras manto-
jums – viduslaiku pils”. 

Pils ir kā Latvijas vēstures 
īsais kurss – tās sākums saistās 
ar 13. gs. un bīskapu Albertu, 
ar fon Rozenu dzimtu, kuras ro-
kās pils bijusi 500 gadu garumā, 
Hanzas pilsētas vēsturi, zviedru 
laikiem, vācu dzelzs divīzijas 
komandantpunktu 1919. gadā 
un traktoru mašīnu staciju un 
narkoloģisko slimnīcu pēdējos 
80 gados. Kopš pērnā gada sā-
kuma mūsu novada pašvaldība 
ir uzdrošinājusies atvērt pils 
durvis apmeklētājiem.  Ņemot 
vērā situāciju ar apmeklējumu 
ierobežojumiem, šajā īsajā laikā 
to ir apmeklējuši vairāk nekā 
3500 cilvēku. Un vismaz 10 tūk-
stošiem cilvēku svarīga bijusi 
noskaņu pastaiga pa parku. 

Notikuši vairāki kultūras pa-
sākumi, kas ir apliecinājuši šīs 
vietas nozīmīgumu kultūras 
jo mā. Savukārt pašvaldība, ne-
skatoties uz to, ka īpašuma tie-
sības joprojām pieder Veselības 
ministrijai, turpina rūpēties par 
pili, sakārtojot jumtu un iekštel-
pas. 

Tomēr ir viens jautājums, kas 
interesē vietējos iedzīvotājus un 
ko uzdod vai ikviens pils apmek-
lētājs, – ko tālāk? Kā tālāk attīs-
tīsies pils, tās apkārtne – parks 
un senās Hanzas pilsētas vieta? 
Kāda būs pils jaunā dzīve? 

Lai meklētu atbildes uz šiem 

būtiskajiem jautājumiem, aprīļa 
vidū notika ekspertu tikšanās 
Lielstraupes pils attīstības vī-
zijas izstrādei. Pasākums bija 
iecerēts pirms vairākiem mēne-
šiem un klātienē. Valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ to pārcēla uz 
vēlāku laiku, līdz beidzot tam 
tika piešķirts attālinātas disku-
sijas formāts. Kas savukārt bija 
ieguvums, jo digitālajā vidē sa-
runai varēja pieslēgties vairāk 
dalībnieku. 

Diskusiju vadīja biznesa 
augst  skolas “Turība” tūrisma pēt  -
niecības centra vadītājs, asoc. 
pro  fesors, Dr. oec. Ēriks Linge -
bērziņš. Dalībnieki bija izrau dzīti 
no vairākām jomām – kultūrvēs-
turiskais mantojums, tūrisms, 
Pārgaujas novada un Cēsu no-
vada pašvaldībām, vietējie iedzī-
votāji un gidi, pavisam 19 cilvēku.

Diskusija iesākās ar kopīgām 
pārdomām par diviem jautā-
jumiem – kas pils ir šodien un 
kādas funkcijas tā varētu pildīt 
nākotnē. Mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents ie-
zīmēja iespēju Lielstraupes pili 
iekļaut starptautiskajā tūrismā. 
Jau tagad darbojas maršruts Via 
Hanseatica, HANSA. Tūrisms ir 
tikai viena niša. Tā kā pils atro-
das ceļā, kas savieno Rietumu 
ar Austrumu Hanzu, varētu vei-
doties konkrēta pārrobežu sa-
darbība, kuras atbalsta punkts 
varētu būt pilī. Noderīga pils 
tālākajai dzīvei varētu būt pub-
liskās un privātās partnerības 
veidošana, lai kopīgi plānotu pils 
telpu izmantošanu.  

Andra Magone, Cēsu Kultū-
ras un Tūrisma centra direk-
tore, pils kompleksu redzētu kā 
starpdisciplināru vietu, kur var 
attīstīt dažādas jomas – izglītību, 
pētniecību, jaunus uzņēmējdar-
bības virzienus. 

Edgars Plētiens, vēsturnieks, 
pētījuma “Pils un pilsēta Livo-
nijā 13.–16.gadsmitā: Straupes 
piemērs” autors, uzsvēra – lai arī 
Lielstraupes pils ir unikāls ob-
jekts pats par sevi, tomēr, tāpat 
kā citām Latvijas muižām, tam 
ir jārada pastāvēšanas jēga. Lai 
sena muižas ēka varētu dzīvot 
pilnasinīgi, tajā vajadzētu darbo-
ties kādām pašvaldības institūci-
jām, tūrisma institūcijām, jābūt 
telpām ar muzejisku ekspozīciju 
apmeklētājiem, arī par bijušo 
slimnīcu. Ja ēka ir tukša, tikai ap-
skatīšanai vien, tā nedzīvo. 

Sarunā iesaistījās Anda Vī-
tola, tūrisma jomas eksperte, 
uzsverot, ka nevar gribēt, lai pilī 
būtu pilnīgi viss. Jāmeklē, kas ir 
īpašais, lokālais, kas nav nekur 
citur. A.Vītola ieteica izmantot 
sociālās uzņēmējdarbības mo-
deli pils apsaimniekošanā.  

Tāšu muižas Grobiņas no-
vadā atjaunotājs Juris Zviedrāns 
minēja, ka svarīgi iegūt balansu 
starp ēkas un vides arhitektonis-
kajām vērtībām un tur ierīkota-
jām institūcijām vai aktīvajām 
norisēm. Tāpēc jo svarīgi vei-
dot attīstības plānu. Ir arī jāsa-
kārto pie pils esošais regulārais 

dārzs – lai apmeklētājiem būtu 
iespēja baudīt vēsturisko un 
dabas vidi. Ieteica turpināt pēt-
niecību, veidot profesionālu ko-
mandu, kas pārzinātu šīs vietas 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
būtu speciālisti arhitektūrā un 
vēsturisko dārzu jomā. 

Pieredzē dalījās Baiba Dūda, 
Dundagas kultūras pils direk-
tore. Dundagas viduslaiku pilī 
vairākas telpas atvēlētas paš-
valdības struktūrām, darbojas 
mākslas un mūzikas skola, kul-
tūras centrs, ir naktsmītnes, 
tūrisma informācijas centrs, 
notiek laulību ceremonijas. Ir 
telpas brīvā laika pavadīšanai, 
piemēram, audēju studijai. Grū-
tākais bijis sākuma laiks, kad 
“pils bijusi raiba kā Lieldienu 
ola” – tajā ticis salikts viss. Labāk 
jau sākotnēji pārdomāt, kuru 
funkciju pildīšana savstarpēji 
“draudzējas”. 

Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu no-
vada pašvaldības administrāci-
jas vadītājs, ieteica negaidīt Lai-
mes lāci, bet iedzīvināt pili soli 
pa solim – pēc logo principa. Pilī 
vajadzētu būt pārstāvētām čet-
rām jomām: kādai institūcijai, 
uzņēmējdarbības centram, izglī-
tībai, ko varētu īstenot kāda pri-
vāta izglītības institūcija. Ceturtā 
joma būtu kultūra un radošums. 
Pilī varētu darboties vietrades 
princips – POP-UP mākslas, 
kultūras aktivitātes. Ar mazām 
aktivitātēm var radīt lielu skanē-
jumu, un tas ļautu vēl kādam te 
ieraudzīt savas iespējas.

Āris Smildzers, tēlnieks un 
dizainers, atzīmēja, ka šobrīd, 
ieejot pilī, pārņem silta māju sa-
jūta. Negribētos to zaudēt. Savu-
kārt viņš apšauba, vai iespējams 
pašvaldības izvietojums vēstu-
riskajā ēkā, saglabājot pārējās 
funkcijas. Grūti izpildīt pat pašu 
pirmo nosacījumu, kas ir auto 
stāvvieta. 

Diskusijas gaitā tika pārru-
nāts, kāds ir starptautiskais kon-
teksts, kurā pils iekļautos visla-
bāk. Daudzi dalībnieki atzīmēja 
seno un atjaunoto Hanzas savie-
nību. Citi minēja unikālo apvie-
nojumu – viduslaiku pils kopā 

ar baznīcu. Pils ir interesanta 
arī kā viduslaiku celtne, kas pār-
būvēta par muižnieku dzīves 
vietu. Liene Rokpelne, Valmie-
ras muzeja vadošā pētniece, pils 
unikalitāti saistīja ar vācbaltiešu 
kultūrvēsturisko mantojumu – 
gadu simteņiem pili pārvaldījusi 
viena dzimta. 

Vija Stikāne, Turaidas muzej-
rezervāta direktores vietniece 
zināt niskajā darbā, pētījuma 
“Hanzas pilsētai raksturīgie 
ēdieni un tērpi: Straupe 14.–16. 
gs.”, autore uzsvēra, ka Straupes 
piederība Hanzai un Livonijas 
viduslaikiem, ieskaitot fon Ro-
ze nu dzimtas vēsturi, saistībā ar 
Lielstraupes pili un tai pieguļošo 
kultūrvidi ir unikāla Latvijas  un 
Baltijas reģiona mēroga kultūr-
vēsturiskajā mantojumā.  

Dalībnieki vienojās, ka Han-
zas jēdzienu iespējams attīstīt – 
vēsturiskā Hanza, ekonomiskā 

Top Lielstraupes pils attīstības vīzija

Ekrānšāviņš no Eiropas Padomes Kultūras ceļu plānotāja, kurā iekļauta Straupe kā senās Hanzas pilsēta. 

Hanza. Svarīgi ir izvērtēt, kā pils 
papildina plašāku teritoriju, kā 
varētu veidoties sadarbība ar 
blakus esošajiem novadiem un 
kādas ir vietējās kopienas inte-
reses un vajadzības attiecībā uz 
pili. 

Tālāk dalībnieki darba grupās 
strādāja pēc īpašas metodikas, 
analizējot, kādi ir resursi, kāds 
varētu būt vērtību piedāvājums 
un klienti. Turpinājās dzīva 
domu apmaiņa, par kuras rado-
šajiem rezultātiem, izrādās, paši 
dalībnieki bija pārsteigti.

Pašlaik diskusijas vadītājs 
Ēriks Lingebērziņš veido sarunu 
rezultātu kopsavilkumu, definē-
jot galvenos uzdevumus tālākai 
attīstības stratēģijas izstrādei. 
Vienkāršāk sakot, top plāns, kā 
Lielstraupes pils kompleksam 
uzsākt jaunu, piepildītu dzīvi. 
Plānots, ka vīzijas pirmā redak-
cija būs gatava jau maija sākumā. 

Lielstraupes pils novada svētkos 2020. gadā. Foto: Iluta Balode 
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Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Aprīlī un maijā notiks pašval-
dību atkritumu apsaimniekotāja 
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta ak-
cija “Pavasara EKO pietura”, kuras 
laikā pašvaldību apdzīvotās vietās 
tiks organizēti speciāli brīvdienu 
maršruti pārstrādei derīgā mate-
riāla savākšanai.

Četras svētdienas – 25. aprīlī, 
2. maijā, 9. maijā un 16. maijā būs 
iespēja tuvu mājām atbrīvoties no 
uzkrātiem pārstrādei derīgiem 
materiāliem.

EKO pieturas apkalpos divu at-
kritumu savācējmašīnu ekipāžas:

• vienā mašīnā varēs nodot 
stikla pudeles un burkas;

• otrā – makulatūru, kartona 
iepakojumu, saplacinātas plastma-
sas pudeles ar apzīmējumiem PET, 
HDPE, PP (izņemot pārtikas eļļas 
un kečupa pudeles), plastmasas 
kannas, kastes, spaiņus ar apzīmē-
jumu HDPE, PP, tāpat polietilēna 
plēves ar apzīmējumu LDPE (izņe-
mot skābbarības ruļļu plēves), kā 
arī metāla priekšmetus un iepako-
jumu.

ZAAO Šķiroto atkritumu sa-
vākšanas daļas vadītāja Ginta Gai-
luma: “Mēs attīstām pakalpojumu 
piedāvājumu un infrastruktūru, 
uzklausot savus klientus. Ikdienas 
sarunās un klientu aptaujās iedzī-
votāji norāda, ka labprāt vēl vairāk 
iesaistītos iepakojuma nodošanā 
pārstrādei, ja vien to varētu izdarīt 
maksimāli tuvu savai dzīves vietai. 
Šo akciju piedāvāsim novadu lauku 
teritorijās. Tās laikā redzēsim, vai 
attālums līdz iepakojuma nodo-
šanas vietai ir noteicošais, lai cil-
vēks rīkotos videi draudzīgi. Vēršu 
uzmanību, ka pārstrādei derīgos 
materiālus pieņemsim bez maksas 
un šī ir iespēja šķirojot samazināt 
savas izmaksas par nešķirotu atkri-
tumu nodošanu.”

Akcijā var piedalīties privātmāju 
un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, 
kā arī uzņēmumi un iestādes. 

Izmanto iespēju un iesaisties! 
Tu vari būt zaļš!

EKO laukumu darba laiki un ak-
cijas nolikums pieejami www.zaao.
lv sadaļā Šķiroto atkritumus savāk-
šana, kā arī informāciju var iegūt 
zvanot uz tālr. 64281250.

Pārstrādājamos atkritumus bez 
maksas ikdienā iespējams nodot 

Pārstrādājamo atkritumu vākšanas akcija 
“Pavasara EKO pietura” pie Tavām mājām

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) turpina apmācīt 
darba devējiem vajadzīgos dar-
biniekus pasākumos “Apmācība 
pie darba devēja” (Praktiskā ap-
mācība) un “Apmācība pēc darba 
devēja pieprasījuma”, kas tiek 
īstenoti Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts bez-
darbnieku izglītībai” ietvaros.

“Apmācība pie darba devēja” 
jeb praktiskā apmācība

Pasākums “Apmācība pie 
darba devēja” ir iespēja darba 
devējiem ar NVA atbalstu atrast 
un sagatavot savam uzņēmu-
mam vajadzīgos darbiniekus, 
organizējot bezdarbnieku apmā-
cību darba vidē. Savukārt NVA 
reģistrētajiem bezdarbniekiem 
tā ir iespēja iegūt darba iemaņas 
un profesionālo kvalifikāciju, kas 
atbilst pirmā, otrā vai trešā pro-
fesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesionālajai kompetencei. 
Praktisko apmācību neorganizē 
nekvalificētos un mazkvalificē-
tos darbos.

Praktiskās apmācības ilgums 
ir pielāgots apgūstamās profe-
sionālās kvalifikācijas līmenim 
un NVA darba devējam nodro-
šina dotāciju ikmēneša darba 
algai bezdarbniekam:

• pirmajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim – 2 mē-
neši (300 EUR mēnesī);

• otrajam profesionālās kva-
lifikācijas līmenim – 3 mēneši 
(350 EUR mēnesī);

• trešajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim – 4 mē-

neši (350 EUR mēnesī).
Papildus NVA nodrošina:
• dotāciju darba vadītājam - 

10 EUR par katru bezdarbnieka 
praktiskās apmācības dienu. 
Viens darba vadītājs var vadīt 
darbu ne vairāk kā diviem bez-
darbniekiem;

• apmaksā izdevumus par 
normatīvajos aktos paredzēto 
obligāto veselības pārbaudi bez-
darbniekam (līdz 30 EUR);

• vienreizēju dotāciju norma-
tīvajos aktos paredzētajiem indi-
viduālajiem aizsardzības līdzek-
ļiem (līdz 100 EUR);

• vienreizēju dotāciju darba 
vie tas pielāgošanai bezdarbnie-
kam ar invaliditāti (līdz 1000 
EUR).

NVA piešķir dotāciju valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no darba algas 
dotācijas daļas, ja darba devējs 
ir biedrība vai nodibinājums, 
kura darbības mērķis ir atbalsta 
sniegšana personām ar invalidi-
tāti un kas apmācāmo bezdarb-
nieku nodarbina vienā no tādām 
profesijām kā, piemēram, asis-
tents vai pavadonis personām ar 
invaliditāti, surdotulks, latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas tulks, 
interešu pulciņa audzinātājs 
personām ar invaliditāti, speciā-
lais pedagogs, kā arī ja biedrības 
vai nodibinājuma statūti paredz 
atbalsta sniegšanu personām ar 
redzes invaliditāti.

Pasākuma “Apmācība pie 
darba devēja” īstenošanai var 
pie teikties komersanti, pašno-
darbinātās personas, kā arī bied-

rības vai nodibinājumi, izņemot 
politiskās partijas, ārstniecības 
iestādes un izglītības iestādes. 
Darba devējam bezdarbnieka 
praktiskai apmācībai un nodar-
binātībai ir jāpiedāvā no jauna 
izveidotu darba vietu vai darba 
vietu, kas ir vakanta sakarā ar 
darba tiesisko attiecību izbeig-
šanu uz darbinieka uzteikuma 
pamata, uz darba devēja un dar-
binieka vienošanās pamata vai 
uz darba devēja uzteikuma pa-
mata Darba likuma 101. panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 
11. punktā noteiktajos gadīju-
mos un ja attiecīgais bezdarb-
nieks nav ticis nodarbināts pie 
attiecīgā darba devēja vismaz 12 
mēnešus pirms iesaistes Prak-
tiskajā apmācībā. 

 Lai darba devējs būtu pārlie-
cināts par izvēlēto kandidātu 
atbilstību uzņēmuma vajadzī-
bām, viņš piedalās bezdarbnieku 
atlasē un izvēlas piemērotākos 
kandidātus. Pirms praktiskās ap -
mācības uzsākšanas darba de vējs 
noslēdz līgumu par ap mā   cības 
pie darba devēja īstenoša nu un 
ar bezdarbnieku noslēdz darba 
līgumu. Savukārt pēc praktiskās 
apmācības pabeig šanas dar ba 
devējam darba tiesiskās at -
tiecības ar apmācīto darbinie ku 
jāturpina vismaz trīs mēnešus.

Darba devējam, īstenojot 
praktisko apmācību, jānodro-
šina darba alga tādā apmērā, lai 
kopā ar NVA dotāciju tās apmērs 
būtu ne mazāks par valstī no-
teiktās minimālās algas apmēru. 
Darba devējam jāveic arī valsts 

sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas.

“Apmācība pēc darba devēja 
pieprasījuma”  

“Apmācību pēc darba devēja 
pieprasījuma” organizē un fi-
nansē NVA, tā ir iespēja darba 
devējam apmācīt savam uzņē-
mumam nepieciešamos speciā-
listus jebkurā licencētā profesio-
nālās pilnveides, profesionālās 
tālākizglītības vai neformālās 
izglītības programmā. Ja darba 
devējam vajadzīgie speciālisti 
jāapmāca tādās profesijās, kuru 
nav NVA piedāvājumā, tiek iz-
sludināta apmācības īstenotāju 
pieteikšanās nepieciešamās ap-
mācību programmas īstenoša-
nai, savukārt ja darba devējam 
nepieciešami darbinieki, kuru 
apmācībai jāizstrādā jauna iz-
glītības programma, izglītības 
iestāde sadarbībā ar darba 
devēju var izstrādāt jaunu iz-
glītības programmu konkrētā 
uzņēmuma prasībām atbilstošu 
speciālistu sagatavošanai.  

Lai organizētu bezdarbnieku 
apmācību, darba devējam NVA 
filiālē ir jāiesniedz rakstisks 
pieprasījums, kurā jānorāda fi-
ziskās vai juridiskās personas 
nosaukums, kontaktinformācija, 
izglītības programma vai iegūs-
tamā kvalifikācija, apmācāmo 
bezdarbnieku skaits, prasības 
kandidātiem, darba alga, kas 
tiks maksāta pēc apmācību pa-
beigšanas, un cita nepieciešamā 
informācija.  

Lai darba devējs būtu pārlie-

cināts par izvēlētā kandidāta at-
bilstību uzņēmuma vajadzībām, 
pirms apmācību sākuma darba 
devējs piedalās atlasē un izvēlas 
piemērotākos kandidātus. Pēc 
apmācāmo bezdarbnieku atla-
ses NVA slēdz ar darba devēju 
līgumu, kurā tiek noteikti pušu 
pienākumi, tiesības, atbildība un 
līguma izpildes kārtība.  

Profesionālās tālākizglītī-
bas programmas apguves laikā 
darba devējs var piedāvāt prak-
ses vietas savā uzņēmumā, 
nodro šinot nākamo darbinieku 
sagatavošanu atbilstoši kon-
krētā uzņēmuma specifikai. Pēc 
sekmīgas apmācības pabeigša-
nas darba devējam jāpieņem 
bezdarbnieks darbā un attiecī-
gajā profesijā jānodarbina ne 
mazāk kā sešus mēnešus. Gadī-
jumā, ja bez attaisnojoša iemesla 
pēc apmācības pabeigšanas 
bezdarbnieks netiek pieņemts 
darbā, darba devējam jāatmaksā 
NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti 
apmācības organizēšanai.

Detalizētāka informācija par 
“Apmācību pēc darba devēja 
pieprasījuma” un „Apmācību pie 
darba devēja”, kā arī darba de-
vēja pieprasījums, līguma veid-
lapa un citi saistošie dokumenti 
pieejami NVA mājaslapas www.
nva.gov.lv sadaļā „Piedāvāju 
darbu” --> “Vajadzīgo speciālistu 
apmācības” un jebkurā NVA fi-
liālē visā Latvijā.  

NVA organizē un apmaksā darba devējiem 
vajadzīgo darbinieku apmācību

EKO laukumos, EKO punktos vai 
izmantot individuāli dalīti vāktu 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu privātmājām, kas 
pieejams pilsētteritorijās un blīvi 
apdzīvotos pagastu centros.

Pārgaujas novadā pārstrādājamos atkritumus būs 
iespējams nodot 9. maijā:

plkst. 9.45–10.00 Plācī, laukumā pretim tautas namam;
plkst. 15.20–15.30 Rozulā, laukumā pie veikala;
plkst. 15.40 –15.50 Stalbē, centrā pie veikala.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais 
fonds

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

http://www.zaao.lv
http://www.zaao.lv
http://www.nva.gov.lv
http://www.nva.gov.lv
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Daiga Hofmane,
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas lietvede

Lielās talkas nedēļā Raiskuma sko-
las saime parasti sakopj savu teritoriju. 
Tiek grābtas lapas, vākti zari un atkri-
tumi. Direktores vietniece audzināša-
nas darbā Elīna Gulbe Urbāne un sko-
las saimnieks Ints Bakāns organizēja 
darbus tā, lai klašu kolektīvi un darbi-
nieku komandas būtu pa visu plašo te-
ritoriju – pagalmu, sporta un rotaļu lau-
kumu, ābeļdārzu, ceļmalu un mežmalu. 
Vecāko klašu zēni organizēja lapu aizve-
šanu. Talkas dienā turpinājās arī bruģa 
likšana Zaļās klases teritorijā. Šo darbu 
no rudens atlikām uz pavasari.  Skolas 
zēni, saimnieka Inta vadībā, ļoti labprāt 
apgūst dažādas praktisko darbu iema-
ņas, jau iepriekš palīdzot izveidot bruģa 
ieklāšanas pamatni.

Redzot talkas dienā paveikto gan-
darīti ne tikai  talkotāji. Paldies skolas 

pavārītēm, kuras pēc darba visus  
priecēja ar gardām pusdienām. Pal-
dies visiem skolēniem un darbinie-
kiem, kas atlika malā savus tiešos 

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organi-
zēja pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 
Pieminot deportāciju upurus, vien-
laikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā 
izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. 
Piemiņas pasākumi notiks arī tau-
tiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.

Šodien tiešsaistē uzrunājot 119 
pašvaldību pārstāvjus, kuri no-
drošinās piemiņas pasākuma “Aiz-
vestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” norisi Lat-
vijas pašvaldībās, Valsts prezidents 
Egils Levits uzsvēra: “Pasākumam 
ir dots zīmīgs nosaukums. Jēdziens 
‘neaizmirstie’ apliecina, ka mēs at-
ceramies to, kas notika pirms 80 
gadiem, un mēs atceramies katru 
atsevišķo cilvēku, kuru okupanti 
izsūtīja no Latvijas. Cilvēka vārdam 
un uzvārdam ir unikāla nozīme. Tā 
ir daļa no personības. Ja mēs pie-
minēsim šos visus vārdus, mēs at-
cerēsimies arī konkrētos cilvēkus, 
no kuriem liela daļa izsūtījumā gāja 
bojā. Tas ir mūsu šodienas paau-
dzes pienākums šos cilvēkus neaiz-
mirst.” Valsts prezidents arī norā-
dīja, ka tā bija padomju okupācijas 
režīma apzināta politika – iznīcināt 
pilsoniski aktīvāko latviešu nācijas 
sastāvdaļu, uz kuriem balstījās Lat-
vijas valsts. “Deportācijas atstāja 
milzīgu tukšumu mūsu nācijas 
dzīvē. Laikā, kad Latvijas valsts bija 
okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt 
savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 
50 gadus, kad valsts juridiski ek-
sistēja, taču nebija spējīga darbo-
ties. Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoja 
šo laiku un atjaunoja savu valsti, 
lai šodien mēs dzīvotu neatkarīgā 

Latvijā. Tādēļ gaidāmais pasākums 
ir ārkārtīgi svarīgs mūsu nācijas 
vēsturiskās atmiņas stiprināšanai. 
Paldies, ka esat iesaistījušies pasā-
kuma norisē!”

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirs-
tie. 80 gadi kopš 14. jūnija depor-
tācijām” notiks vienlaikus visā Lat-
vijā – katrā pašvaldībā plkst. 11.00 
tiks sākti 1941. gadā deportēto ie-
dzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi 
godinot ikviena izvestā Latvijas 
valstspiederīgā piemiņu. Pasā-
ku ma idejas autore Sandra Kalniete 
norāda: “Nav nekā personīgāka un 
individuālāka par cilvēka vārdu 
un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu 
no dzimšanas līdz nāves brīdim 
un turpina pastāvēt līdz laiku aiz-
laikiem vēstures annālēs. Ikviens 
izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu 
tikai sīka vienība kādā lielākā, ap-
kopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas 
ceremonijai vienlaikus notiekot 
visos Latvijas novados un pagas-
tos un piemiņas brīžus saslēdzot 
vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota 
iespēja piemiņas pasākumā pieda-
līties kā Latvijā, tā visā pasaulē mī-
tošajiem tautiešiem.”

Lasījums no katras pašvaldības 

tiks straumēts reāllaikā platformās 
LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” iz-
strādāta digitāla Latvijas karte ar 
apkopotām saitēm uz tiešraidēm 
no pasākumiem pašvaldībās. Šajā 
kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemi-
ņas pasākumu videomateriāli, kā 
arī dati par deportētajiem, lai vei-
dotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē 
deportācijas Latvijā, palīdzot ap-
tvert apmēru un sekas, parādot 
statistiku un vienlaikus ļaujot iz-
sekot individuāliem izvesto cilvēku 
stāstiem.

Pasākumu “Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” atspoguļos Latvijas 
sabiedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
ekspertiem no Latvijas Nacionālā 
arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa 
sēta” un sabiedriskajiem medijiem.

Informāciju sagatavoja: 
Justīne Deičmane,

Mediju centra vadītāja,
Valsts prezidenta kanceleja

Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās 
masu deportācijas 80. gadadienu, 
vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā 
izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi

Madara Lasmane, 
kultūras pasākumu vadītāja,
kultūras nodaļa

No 7. aprīļa amatiermākslas kolektīviem ir ļauts pulcēties 
nodarbībās ārtelpās grupās līdz desmit personām, ievērojot 
divu metru fizisku distanci. Izmaiņas drošības pasākumos 
paredz 1. aprīlī veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. 
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Šobrīd Pārgaujas novadā kolektīvi, kuri atsākuši savus 
mēģinājumus ārtelpās ir deju kolektīvs “Idumeja”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Straupe” un senioru deju kolektīvs 
“Munsturis”. 

Deju kolektīva “Idumeja” vadītāja Ginta Berķe atzīst, ka 
pēc pirmā aizvadītā mēģinājuma sajūtas ir brīnišķīgas, jo 
var sanākt atkal kopā un vienoties kopīgos deju soļos. Šobrīd 
lielākais izaicinājums esot izdomāt KO un KĀ dejot, lai tiktu 
ievēroti distancēšanās noteikumi. Bet neatkarīgi no ierobe-
žojumiem ir svarīgi pēc ilgā pārtraukuma atsākt trenēt ko-
lektīva dalībnieku fizisko izturību, kā arī atkārtot/mācīties 
soļu virknējumus un kombinācijas. 

Ineta Indriksone par mēģinājumu atsākšanos ārtelpās 
saka: “SDK ‘’Munsturis’’ pagājušajā nedēļā tikās pēc ilgāka 
pārtraukuma. Tā kā varam kopā sanākt tikai 10 cilvēki, tik-
šanās jāorganizē divās daļās. Tikšanās prieks tiešām patiess, 
esam noilgojušies pēc kopā būšanas un deju soļiem. Vēl 
mums ir priecīgs notikums. Pateicoties novada atbalstam top 
jauni tērpi – varēsim dejot ne tikai latviešu tautas dejas, bet 
arī kādu valsi vai citu balles deju, ar ko iepriecināt skatītājus. 
Tāpat kā visi, arī mēs ceram uz situācijas uzlabošanos valstī, 
lai varam tikties, turpināt deju tradīcijas, tikties ar draugu 
kolektīviem un piedalīties dažādos pasākumos. Lai mums 
visiem veselība!” 

Arī deju kolektīva “Straupe” vadītāja Rudīte Jurciņa pie-
krīt, ka ir tiešām liels un neviltots prieks par iespēju pēc tik 
ilga laika atkal satikties, kas ir ļoti svarīgi kolektīva gara uz-
turēšanai. Konkrēti mērķi, kas būtu šobrīd kolektīvam jāsa-
sniedz netiek vēl uzstādīti, jo to būtu grūti īstenot dēļ distan-
ces ievērošanas prasībām. Vairāk šobrīd sanāk strādāt tieši 
uz fiziskās slodzes sagatavotības attīstīšanu. Pirmais mēģi-
nājums aizvadīts salīdzinoši saudzīgi, jo pēc tik ilgas pauzes 
slodze jāpalielina pakāpeniski. Bažas rada arī laikapstākļu 
mainība, jo tie vistiešāk ietekmē ārtelpu mēģinājumu iespē-
jamību. Kopumā kolektīvā šobrīd ir ļoti pozitīvs noskaņo-
jums par atkalredzēšanos un ar cerīgi optimistisku skatu uz 
vasaru, ka tad gan kopā varēs kārtīgi izdejoties. 

Lai turpmākie mēģinājumi piesātināti ar siltiem saules 
stariem, kā arī lai kopīgā darbošanās vairo gaišo un pozitīvo 
noskaņu novadā. 

Amatiermākslas 
kolektīvi atsāk 
mēģinājumus ārtelpās

Lielā talka Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā

Skolotāja Vivita Rone ar skolēniem, kuri pirmo reizi piedalās skolas talkā

darbus un dažas stundas veltīja 
darbam svaigā gaisā, lai Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolas te-
ritorija tiktu sakopta! 

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

Ziemā aicinājām uz pārgā-
jienu izaicinājumu, uz kuru at-
saucās novada iedzīvotāji un 
izaicinājuma laikā kopīgi mēroja 
ap 3000 kilometru, kas attāluma 
ziņā ir kā no Pārgaujas novada 
līdz Ēģiptei. 

Sākoties siltākam laikam, ar-
vien vairāk uz ceļiem, mežos un 
arī tūrisma maršrutos sastopami 
riteņbraucēji. Pārgaujas novadā 
netrūkst galamērķu, uz kuriem 
doties ar velosipēdu Tieši tāpēc 
nākamais izaicinājums tieši ve-
loentuziastiem. Brauciens ar ve-
losipēdu ir ne tikai lielisks veids, 
kā aktīvi pavadīt laiku, atrodo-
ties svaigā gaisā, bet arī veids kā 
labāk iepazīt tuvējo apkārtni. 

Pārgaujas novada pašval-
dība sadarbībā ar kempingu 
“Apaļkans” un mednieku sporta 
un atpūtas bāzi “Mārkulīči” 
no 2021. gada 17. aprīļa līdz 
30. maijam aicina iedzīvotājus – 
ģimenes, draugus, skolēnus, tre-
niņu un veloizbraucienu biedrus 
piedalīties izaicinājumā “Ar velo 
pa Pārgauju un tuvāko apkārtni”. 

Lai netrūktu idejas par to, kur 
doties, piedāvājam dažādu ga-
rumu maršrutus: 

• h t t p : / / w w w. t o u r i s m .
s t r a u p e . l v / i d 1 7 8 / v e l o -
marsruts--apkart-straupei--ma-
zakajai-hanzas-pilsetai-pasaule 
(velomaršruts apkārt Straupei – 
mazākajai Hanzas pilsētai);

• karti (drukātā formātā) 
ar velomaršrutiem Pārgaujā un 
tuvākajā apkārtnē iespējams sa-
ņemt Pārgaujas novada pagastu 
pārvaldēs, kempingā “Apaļkalns” 

Pārgaujas novada 
velo izaicinājums

(iepriekš sazinoties 29448188), 
Lielstraupes pilī (trešdienās un 
sestdienās pils darba laikā). 
Kā piedalīties izaicinājumā?

Lejuplādē savā viedierīcē lie-
totni “MapMyWalk”, pievieno 
profilu “Pārgaujas novads” sa-
vam draugu sarakstam un sa-
ņem uzaicinājumu pievienoties 
Pārgaujas novada veloizaicinā-
jumam “Ar velo pa Pārgauju un 
tuvāko apkārtni”!

Izmantojot lietotni savā vied-
tālrunī vai kādā citā viedierīcē, 
reģistrē savus braucienus un 
sacenties ar citiem izaicinājuma 
dalībniekiem. 

Svarīgi! Izaicinājuma laikā 
lietotnes privātuma uzstādīju-
mos savs profils un aktivitātes 
jāpadara publiski pieejamas, 
pretējā gadījumā, kilometri ne-
tiks ieskaitīti. 

Veloizaicinājuma dalībnieki 
var savstarpēji sacensties divās 
kategorijās:

• Visvairāk Pārgaujas no-
vadā ar velosipēdu nobrauktie 
kilometri.

• Izbraukti piedāvātie marš-
ruti (izbraukto distanci reģistrē 
mobilajā lietotnē, izveido ekrān-
šāviņu un nosūta Whatsapp uz 
numuru 26368154).*

*Dalībnieks, kurš izaicinā-
juma laikā nobrauks visvairāk 
km, saņems balvu, savukārt da-
lībnieki, kuri izbrauks vismaz 7, 
5 vai 3 piedāvātos maršrutus, 
piedalīsies balvu izlozē. 

**Maršrutu no Raiskuma uz 
Līgatni dotajā brīdī iespējams iz-
braukt tikai daļēji. To būs iespē-
jams izdarīt pilnībā tad, kad tiks 
atjaunota Līgatnes pārceltuves 
darbība. Maršruts tiks ieskaitīts 
arī tad, ja tas tiks izbraukts da-
ļēji. 

Tāpat arī aicinām veloizbrau-
cienus un jaunatklājumus tajos 
iemūžināt fotomirkļos un ar 
tiem dalīties sociālo mediju plat-
formās Facebook un Instagram, 
pievienojot tēmturus #pārgau-
jasnovads un #arvelopapārr-
gauju.

Lai izdodas!

Pārgaujas novada pašvaldība uz 
noteiktu laiku aicina darbā
kultūras pasākumu vadītāju

 
Prasības pretendentiem
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
• darba pieredze kultūras jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• svešvalodu zināšanas (krievu vai angļu);
• labas organizatora, komunikācijas, projektu rakstīšanas 
  un datora lietošanas prasmes; 
• autovadītāja apliecība – B kategorija.
Galvenie pienākumi
• piedalīties novada pašvaldības tautas namu kultūras
pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā;
• sadarbībā ar Kultūras nodaļas vadītāju:

     - izstrādāt katra mēneša kultūras pasākumu plānu un
        ievietot novada informatīvajā izdevumā,
     - izstrādāt kultūras pasākumu plānu nākamajam gadam;

• organizēt un vadīt dažādus kultūras, sporta un atpūtas 
pasākumus novadā, izstrādāt pasākumu scenārijus, 
nodrošināt pasākumu veiksmīgu norisi;

• analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā, 
izvērtēt prioritātes;

• uzraudzīt amatierkolektīvu darbību un veicināt to 
iesaistīšanu kultūras dzīves norisēs novadā un valstī;

• piedalīties informācijas sagatavošanā Pārgaujas novada 
ikmēneša informatīvajam izdevumam “Pārgaujas Novada 
Vēstis” un Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapai.

Atalgojums – 
atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un kvalifikācijas pakā  pei – 
stundas tarifa likme – EUR 4,75 par faktiski nostrādāto stundu.
Noslogojums – pilna slodze, summētais darba laiks.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• dzīves apraksts (CV) 

Dokumenti iesniedzami līdz 2021. gada 21. maija plkst. 15.00 
Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pār gaujas novadā, vai elektroniski jānosūta uz e-pastu 
      pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
Tālrunis informācijai – 29171764.
Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas 
prasībām, tiks uzaicināti uz interviju.

Ina Mieze,
neformālās grupas 
“Pārgaujas novada jaunieši” 
pārstāve

2021. gada 17. aprīlī tieš-
saistē norisinājās kaligrāfijas 
meistarklase “Teksta māksla”, 
kuras rīkošanu bija uzņēmušies 
“Pārgaujas novada jaunieši”. 

Ideja par tiešsaistes meistar-
klasi radās tāpēc, ka šobrīd cil-
vēkiem lauku reģionos kultūras 
piedāvājums nav tas bagātīgā-
kais, kā arī priekšstats par kultū-
ras norisēm nereti saistās tikai 
ar klātienes pasākumiem. Ar šo 
projektu vēlējāmies vērst uzma-
nību tam, ka šī brīža situācija 

un mūsdienu tehnoloģijas snie-
gušas izdevību pievērsties sevis 
izzināšanai, pilnveidei un jaunu 
zināšanu ieguvei. Pandēmijas 
laiku, komunikācijas un kultūras 
procesu norisi tiešsaistē nevaja-
dzētu uztvert kā slogu, bet gan 
kā iespēju. 

Kaligrāfija jeb glītrakstīšana 
ir māksla skaisti un skaidri raks-
tīt rokrakstā, un tā ir viena no tē-
lotāja mākslas nozarēm. Šobrīd 
kaligrāfija ir kļuvusi par modes 
lietu. Kaligrāfes Kaivas Narbutes 
vadītajā meistarklasē piedalī-
jās meistarklasē 20 dalībnieces, 
kurām pirms meistarklases tika 
sagādāti un nodoti visi nepiecie-
šamie materiāli – brush pen flo-

māsteri, līniju rakstāmpapīrs un 
treniņu materiāli). 

Nodarbības laikā tās dalīb-
nieces guva informāciju par bū-
tiskāko kaligrāfijā – kā pareizi 
izmantot materiālus, kā arī bū-
tiskāko par kaligrāfijas tehniku. 
Nodarbības beigās tās dalībnie-
ces atzina, ka šis ir brīnišķīgs 
veids, kā rast sevī mieru, jo ir 
ļoti jākoncentrējas tieši uz pašu 
rakstīšanu, kas nemaz nav tik 
viegla. Tāpat arī tika saņemts 
atzinīgs vērtējums par meistar-
klasi kopumā un pateicības par 
iespēju šādā piedalīties. 

Ir prieks, ka atsaucība meis-
tarklasei bija patiesi liela – 20 
dalīb nieki bija maksimālais 

Notikusi tiešsaistes meistarklase 
kaligrāfijā “Teksta māksla”

skaits, kam bija iespējams no-
drošināt vietu meistarklasē, 
tika izsludināta iepriekšēja 
pie teikšanās. Maksimālais da-
lībnieku skaits tika sasniegts 
3 dienās. Tas nozīmē, ka šādu 
meis tarklašu organizēšanai 
nākotnē ir potenciāls. 

Meistarklase tika īstenota 
ar Pārgaujas novada pašval-
dības kultūras projektu kon-
kursā iegūto finansējumu. 

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.

No 1. līdz 4. maijam pie Stalbes 
tautas nama būs apskatāma 
foto izacinājuma “Pavasaris 
rotājas Pārgaujas novadā” 
dalībnieku uzņemto fotogrāfiju 
brīvdabas izstāde.

* Lūdzam apmeklējot izstādi nepulcēties 
un ievērot vismaz 2m distanci

foto izstāde

PAVASARIS
ROTĀJAS
PĀRGAUJAS
NOVADĀ

http://www.tourism.straupe.lv/id178/velomarsruts--apkart-straupei--mazakajai-hanzas-pilsetai-pasaule
http://www.tourism.straupe.lv/id178/velomarsruts--apkart-straupei--mazakajai-hanzas-pilsetai-pasaule
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