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Solveiga Ruska,
Kultūras nodaļas vadītāja

Pērnā gada novembrī iedzīvotāji tika 
aicināti iesniegt pieteikumus, lai izvirzītu 
novadniekus apbalvošanai ar domes Atzi-
nību valsts svētku pasākumā 17. novem-
brī. Iesniegumi tika saņemti, un Pārgaujas 
novada dome tos izskatot, atbalstīja trīs 
Atzinību piešķiršanu novada iedzīvotā-
jiem, kas atbilda Pārgaujas novada domes 
2011. gada 30. jūnija apstiprinātā Pār-
gaujas novada domes atzinības piešķir-
šanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novada iedzīvotāji saņem domes atzinības rakstus
Diemžēl, pasliktinoties epidemioloģiska-
jai situācijai, publiski pasākumi tika aiz-
liegti, un ierastais valsts svētku pasākums 
Pārgaujas novadā nenotika. Tika nolemts 
Atzinības pasniegt maija svētkos, kad, ce-
rējām, ka atkal varēsim pulcēties kopīgā 
svētku svinēšanas pasākumā. Publiski 
pasākumi joprojām nav atļauti, tādēļ Pār-
gaujas novada domes Atzinības raksti pa-
sniegti individuāli.

Tā saulainā ceturtdienā, kad kopā sa-
nāca aktīvie novada seniori uz vingrošanu 
ārā, pie Stalbes tautas nama, tika sveikta 
Grieta Grosberga par aktīva dzīvesveida 

Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

5. jūnijā gaidāmas pašvaldību 
vēlēšanas, kas šoreiz nozīmē ne 
tikai vietējās lēmējvaras maiņu, 
bet arī teritoriālās un pārvaldes 
modeļa izmaiņas – tiks īstenota 
administratīvi teritoriālā re-
forma, kuras ietvaros, iekļaujot 
septiņas šī brīža pašvaldības, 
tiek veidota viena pašvaldības 
administratīvā teritorija – Cēsu 
novads. Lai gan 2021. gada 1. jū-
lijā darbu sāks jaunā Cēsu no-
vada dome, tas nenozīmē, ka tajā 
brīdī mainīsies mūsu ikdiena – 
iedzīvotājiem tiks nodrošināti 
visi pašvaldības sniegtie pakal-
pojumi, klientu apkalpošanas 
centrs bez izmaiņām turpinās 
savu darbu, pagastu pārvaldēs 
kā līdz šim būs iespējams veikt 
komunālo pakalpojumu un  no-
dokļu maksājumus. 

2021. gada budžets tika plā-
nots visam gadam, un Pārgaujas 
novada pašvaldības speciālisti 

popularizēšanu novada senioriem, gads
kārtu ieražu atzīmēšanu un tematisko 
pa  sākumu organizēšanu novada iedzīvo-
tājiem.

3.maijā, pirms florbola spēles starp 
Stalbes “Pārgauju” un FK “Kurši”, domes 
Atzinība tika piešķirta Laurim Ābolam 
par ilggadīgu ieguldījumu florbola attīs-
tībā un popularizēšanā novadā, apzinīgu 
un pašaizliedzīgu darbu treniņos un spē-
lēs, uzticību komandai, jaunās Pārgaujas 
paaudzes spēlētāju apmācību un novada 
atpazīstamības veicināšanu.

Savukārt 4. maija rītā tika sveikta tre-
šās Atzinības ieguvēja – Inese Mangule 
par nozīmīgiem sasniegumiem pašvaldī-
bas kultūras dzīves attīstībā, kā arī par 
ieguldījumu Pārgaujas novada attīstības 
veicināšanā un novada tēla popularizē-
šanā.

Pārgaujas novada pašvaldība visiem 
Atzinības saņēmējiem novēl turpināt sa-
vus iesāktos darbus ar nezūdošu enerģiju 
un degsmi visā, ko dara, un domās par 
Latviju!

strādā pie tā, lai viss šajā gadā 
plānotais tiktu izdarīts. Šogad 
tiks uzsākti būvdarbi vairākos 
objektos, kas nozīmīgi vietējiem 
iedzīvotājiem. Drīzumā gaidāms 
būvdarbu sākums Stalbes sta-
dionā, kur paredzēts pārbūvēt 
skrejceļu, esošo asfalta segumu 
aizstājot ar stadionam piemēro-
tāku sintētisko pamatu. Lai sta-
dionu varētu izmantot arī die-
nas tumšajā laikā, šobrīd notiek 
projektēšana apgaismojuma uz-
stādīšanai ap stadionu, Stalbes 
pamatskolas neapgaismotajā 
teritorijas daļā, kā arī apgais-
mojuma uzlabošanai ciema te-
ritorijā. Tāpat arī tiks atjaunota 
fasāde Rozulas tautas namam, 
kas vietējai kopienai ir ļoti nozī-
mīgs objekts. Savukārt Auciemā 
drīzumā tiks uzsākti ciemata ka-
nalizācijas sūknētavas un spie-
dvada pārbūves darbi, bet Rais-
kumā Ezera ielas ūdensapgādes 
pārbūve, plānoti Unguru kap-
ličas ēkas remontdarbi. Notiek 
vairāki projektēšanas procesi 
Straupes pagastā – Līvānu māju 

ciematam tiek projektēta ūdens-
vada rekonstrukcija un kanali-
zācijas tīkla izbūve, kā arī ielu 
apgaismojuma pārbūve visā cie-
mata teritorijā, pie Lielstraupes 
pils dziļurbuma izbūvei, lai tiktu 
uzlabota ūdens apgāde Straupes 
pagasta iedzīvotājiem. Projektē-
šanas darbs notiek arī apbūves 
teritorijas “Baukalnciems” inže-
niertīklu izbūves projektam. No-
tiek projekta izstrāde, lai varētu 
īstenot teritorijas labiekārtoša-
nas darbus pie Stalbes ūdenskrā-
tuves LEADER projekta ietvaros. 
Visi minētie ir šī brīža aktuālie 
būvdarbi, kurus plānots šogad 
uzsākt vai pabeigt. Kā jau paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
minēts iepriekš, plānota piecu 
pašvaldības autoceļu posmu 
pārbūve – Plācī, Straupē, Stalbē 
un Auciemā. Šobrīd norisinās 
iepirkuma procedūra, un šiem 
posmiem tiks veikta divkārtu 
virsmas apstrāde, kad grants se-
guma vietā ceļš iegūst melnu as-
faltam līdzīgu segumu. Pabeigta 
projektēšana Straupes estrādei, 

kas paredz pārbūvi tās drošai 
ekspluatācijai un labiekārtoša-
nai. Tā kā Raiskuma pagastā eso-
šie dārziņu kooperatīvi “Bērziņi” 
un “Gundegas” lēnām kļūst par 
dzīvojamajiem ciemiem, tad šo-
brīd norit plānošanas darbs pie 
galveno pievadceļu seguma uz-
labošanas, tāpat paredzēti izpē-
tes darbi šo ciemu centralizētās 
ūdensapgādes nodrošināšanai. 
Ar pašvaldības aktīvu līdzdalību 
2022. gadā Latvijas valsts ceļu 
plānos ir ceļa posma no Cēsīm 
līdz Stalbes krustojumam (P14 
autoceļš) pārbūve.

Tāpat arī turpināsies un tiks 
nodrošināts darbs citās pašval-
dības kompetencē esošajās jo-
mās – izglītībā, sportā, sociālajā 
un jaunatnes darbā. Notikumus 
un to, vai izdosies īstenot plā-
noto kultūras un tūrisma noza-
rēs Covid19 izplatības un dro-
šības noteikumu dēļ, šobrīd ir 
ļoti grūti paredzēt. Tomēr liels 
prieks par to, ka iedzīvotājiem 
nav zudusi vēlme darīt to, kas 
viņus iepriecina un iedvesmo – 

amatiermākslas kolektīvi iz-
manto iespēju mēģinājumos 
tikties ārtelpās. Tiek meklētas 
dažādas alternatīvas un citādā-
kas, ne tik ierastas formas, lai 
tradicionālie un gaidītie noti-
kumi tiktu īstenoti, piemēram, 
Pārgaujas novada svētki, ieras-
tie vasaras brīvdabas pasākumi, 
Hanzas dienas, kuras šogad no-
risinās Rīgā un kurās ar Straupes 
vārdu Pārgaujas novads ik gadu 
tiek pārstāvēts. 

Patiess prieks ir par iedzīvo-
tāju iesniegtajām idejām inicia-
tīvu projektu konkursos – kultū-
ras projektu un arī pašvaldības 
projektu konkursos, kas aplie-
cina to, ka esam aktīva un līdzda-
līga sabiedrība. Un tieši to vēlu 
saglabāt un stiprināt, jo nākotnē 
ļoti lielā mērā daudz kas būs at-
karīgs tieši no vietējo kopienu 
aktivitātes, spējas definēt savas 
vajadzības un darīt – jo vairāk 
paši darīsim, jo labāk būs. 

Atzinības raksts pasniegts Inesei Mangulei. 
Foto: Solveiga Ruska

Atzinības raksts pasniegts Grietai 
Grosbergai. Foto: Solveiga Ruska

Atzinības raksts pasniegts Laurim Ābolam. Foto: Iluta Balode
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Nekustamā īpašuma 
“Gundegas 11” izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4274 010 0072, adrese “Gundegas 11”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā, ar platību 0,0651ha, pārdošanai. Zemes vienība ir 
Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000604603.

Izsoles sākumcena ir 2910,00 EUR, drošības nauda 291,00 EUR, 
dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole 
notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.9.30, “Auciemmuižā”, Auciemā, Rais-
kuma pagastā, Pārgaujas novadā.

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

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS 
„SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758, 
norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos no-
sauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, 
„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpoša-
nas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz 
epastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7. jū-
nija plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma 
“Gundegas 12” izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4274 010 0073, adrese “Gundegas 12”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā, ar platību 0,0602ha, pārdošanai. Zemes vienība ir 
Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000604582.

Izsoles sākumcena ir 2805,00 EUR, drošības nauda 280,50 EUR, 
dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole 
notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00, “Auciemmuižā”, Auciemā, 
Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

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

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS 
„SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758, 
norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos no-
sauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, 
„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpoša-
nas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz 
epastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7. jū-
nija plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma 
“Gundegas 58” izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4274 010 0090, adrese “Gundegas 58”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0581ha, pārdošanai. 
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas 
reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar 
Nr. 100000603395.

Izsoles sākumcena ir 2895,00 EUR, drošības nauda 289,50 
EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 
EUR. Izsole notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.30, “Auciem-
muižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

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

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā:
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma 
mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteiku-
mos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada 
pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu uz epastu: pargaujasnovads@pargau-
jasnovads.lv līdz 2021. gada 7. jūnija plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma 
“Gundegas 6” izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4274 010 0070, adrese “Gundegas 6”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0555ha, pārdošanai. 
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas 
reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar 
Nr.100000604556.

Izsoles sākumcena ir EUR 2900,00 EUR, drošības nauda 
EUR 290,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis 
EUR 50,00. Izsole notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.9.00, “Au-
ciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

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

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā 
bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. 
LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteiku-
mos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada 
pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu uz epastu: pargaujasnovads@pargau-
jasnovads.lv līdz 2021. gada 7. jūnija plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma 
“Gundegas 64” izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4274 010 0095, adrese “Gundegas 64”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,1114ha, pārdošanai. 
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas 
reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar 
Nr.100000604495.

Izsoles sākumcena ir 4500,00 EUR, drošības nauda 
450,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles so-
lis 50,00 EUR. Izsole notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst. 11.00, 
“Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

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

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā 
bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. 
LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteiku-
mos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada 
pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu uz epastu: pargaujasnovads@pargau-
jasnovads.lv līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 13.00.

Pārgaujas novada pašvaldības domes sēdē 29. ap-
rīlī tika izskatīti 29 jautājumi.

Deputāti noklausījās pašvaldības izpilddirektores 
sniegto pārskatu par 25.03.2021. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un pieņēma to zināša-
nai.

Deputāti nolēma:
• apstiprināt Pārgaujas  novada pašvaldības kon-

solidēto 2020.gada pārskatu;
• noteikt, ka ar 30.06.2021. Pārgaujas  novada 

pašvaldības iestādes Stalbes pamatskolas grāmatve-
dības uzskaites kārtošanu veic centralizēti Pārgaujas 
novada pašvaldība;

• piešķirt finansējumu piemiņas vietas uz Sibīriju 
deportētajiem izveidei;

• mainīt nosaukumu un adresi Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam; 

• atļaut apmežot Straupes pagasta nekustamā 
īpašuma zemes daļu; 

• apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projek-
tus Straupes, Stalbes un  Raiskuma pagasta nekusta-
majiem īpašumiem; 

• atļaut sadalīt Raiskuma pagasta nekustamo īpa-
šumu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt 
tam nosaukumu un noteica zemes lietošanas mērķi;

• veikt grozījumus vairākos Stalbes pagasta ne-
kustamo īpašumu zemes nomas līgumos;

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdes apskats

• piešķirt domes priekšsēdētājam Hardijam Ven-
tam atvaļinājuma daļu – 1 kalendāro nedēļu sākot ar 
17. maiju līdz 24. maijam;

• vairākām personām anulēt deklarētās dzīves-
vietas ziņas; 

• pagarināt īres līguma termiņu; 
• nodot atsavināšanai atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli vairākas zemes vienības  Raiskuma 
pagasta “Gundegās”, apstiprināja  to nosacīto cenu, 
kas ir izsoles sākumcena un apstiprināja izsoles no-
teikumus;

• izstrādāt projekta “Lauzt robežas” pieteikumu 
un iesniegt Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras izsludinātajam projektu konkursam valsts 
programmā “Atbalsts jauniešiem Covid19 pandēmi-
jas radīto seku mazināšanai”;

• nodot valstij, Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas personā, bezatlīdzības kārtībā pašvaldī-
bai piekritīgā nekustamā īpašuma “Vecais Valmieras 
ceļš–Silaunieki–Valmiera”, piešķirt jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam nosaukumu “Silaunieku 
ceļš” un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu var iepazīties Pār-
gaujas novada pašvaldības klientu apkalpošanas cen-
trā Stalbē un mājaslapā pargaujasnovads.lv.

Nākamā domes sēde notiks 27. maijā, plkst.15.00 
Raiskuma pagastā, Auciemmuižā.

Anita Kalniņa, 
Sociālā dienesta vadītāja

Ar 01.07.2021. spēkā stājas Minis-
tru kabineta 2020. gada 17. decembra 
noteikumu Nr. 809. “Noteikumi par 
māj saimniecības materiālās situāci-
jas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu” 1.3.punkts, kas nosaka 
mājokļa pabalsta (iepriekš –dzīvokļa 
pabalsts) aprēķināšanas, piešķiršanas 
un izmaksas kārtību un izdevumu po-
zīcijas minimālās normas mājokļa pa-
balsta aprēķināšanai.

Mājokļa pabalstu varēs saņemt:
• klienti, kuriem ar Sociālā dienesta 

lēmumu ir noteikts trūcīgas vai maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statuss;

• mājokļa pabalsts tiks aprēķi-
nāts pēc formulas: P=( GMI¹+G-
MI²xN))+KI, kur

P – pabalsta apmērs;
(GMI¹+GMI²xN)  garantētā mini-

mālā ienākuma sliekšņu summa māj-
saimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto 
maksājumu rēķinos norādītā faktisko 
izdevumu summa;

I – mājsaimniecības kopējie ienā-
kumi.

Mājokļa pabalstu aprēķina un iz-
maksā 1 reizi 3 mēnešos, pēc faktisko 
izdevumu summas par trim iepriek-
šējiem mēnešiem, iesniedzot Sociālajā 
dienestā izdevumus apliecinošus do-
kumentus.

Mājokļa pabalstu cietā kurināmā ie-
gādei aprēķina, ņemot vērā dzīvojamo 
platību, kā arī maksājumu rēķinos no-
rādīto faktisko izdevumu summu. Pa-
balstu piešķir 1 reizi kalendārajā gadā.

Sociālā 
dienesta 
klientu 
ievērībai
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Var šķist, ka ir pāragri sapņot 
par nākotni Lielstraupes pilij, 
kamēr valdība nav apstiprinājusi 
tās turpmāko saimnieku. Tomēr 
neatkarīgi no Ministru Kabineta 
rīkojuma, pils 700 gadus ir at-
radusies senajā un mūsdienu 
Straupē, un te tā paliks arī turp-
māk. Tāpēc domāsim kopā, kādu 
to vēlamies redzēt turpmāk. 

Kā solīts, maija sākumā 
Biznesa augstskolas “Turība” 
asociētā profesora Ērika Linge-
bērziņa vadībā tika izstrādāta 
Lielstraupes pils attīstības vī-
zija. Vīzija veidota, ņemot vērā 
iepriekš veiktos arhitektoniskās 
un mākslinieciskās izpētes dar-
bus, pētījumus par pils vēsturi 
un ieinteresēto pušu ekspertu 
diskusiju. 

Lielstraupes pils attīstības 
vīzija ir apjomīgs, definējošs 
dokuments, kurā nozīme ir kat-
ram teikumam, katram vārdam. 
Tas nosaka vadlīnijas pils tālā-
kajai attīstībai, paredzot tālākos 
stratēģiskās attīstības prioritā-
ros virzienus. Šeit ieskatam un 
pārdomām publicējam galvenās 
tēzes un atziņas, ko ietver saga-
tavotais dokuments. 

MISIJA 
Lielstraupes pils misija ir 

gādība par pasaulē mazākās 
Hanzas pilsētas nozīmīgo ba-
rokālās arhitektūras kultūrvēs-
turisko mantojumu kā fon Ro-
zenu dzimtas mājvietu, padarot 
to par atvērtu, izziņā un izpētē 
balstītu vietu ar mērķi kļūt par 
nozīmīgu ieinteresētu apmek-
lētāju piesaistes vietu Latvijā.  
Misijas pamatā ir vērtības, ku-
ras izceļ pils kā kultūrvēsturiska 
mantojuma nozīmīgumu, bet 
vienlaikus rada iespējas nākot-
nes izaugsmei:

Hanza – labi zināms un at-
pazīstams starptautisks zīmols; 
Lielstraupes pils sasaiste ar 
Hanzu paver iespējas sasniegt 
plašāku starptautisko auditoriju, 
tajā skaitā ieinteresētus un mo-
tivētus kultūras tūrisma ārvalstu 
tūristus; 

Lielstraupes pils parks – ne-
atņemama pils kā vietas sastāv-
daļa. Tas rada plašāku vietas 
uztveri, paplašinot iespējas pils 
iesaistei gan kultūrvēsturiskās 
izziņas, gan tūrisma attīstības 
modeļos; 

Fon Rozenu dzimta – vietas 
simbols, kura nozīme ir pla-
šāka par vienas dzimtas vēsturi 
Lielstraupes pilī; 

Arhitektūras objekts – ba-
roka arhitektūras paraugs ar 
ievērojamu vēstures posmu 
slāni. Pils tālākā izmantošanā ir 
jāņem vērā pils apjoms, kurš ie-
gūts 20.gs. sākumā, un kurš lielā 
mērā atbilst tām vajadzībām, kā-
das ir arī mūsdienu sabiedrībai; 

Sabiedriskās funkcijas –  
stāsti, vietas uztvere un telpu 
pielāgošana slimnīcas vajadzī-
bām ir daļa no pils vēstures, un 

slimnīcas atrašanās pils telpās ir 
nodrošinājusi vietas izmantoša-
nas nepārtrauktību;

Cilvēkstāsti – pils vērtība, kas 
ļauj radīt personiskākas asoci-
ācijas ar vietu, parādot pili kā 
“dzīvu” telpu, dzīves un darba-
vietu, laikmeta vērtību turētāju 
(Brīvkungs Gustavs fon Rozens, 
Pēteris Lasī, Hanss fon Rozens, 
Arveds Švābe, Edmunds Rudzītis 
u.c.);

Pieejamība. Turpmāka atvēr-
tības un pieejamības nodrošinā-
šana ir viena no saglabājamām 
pamatvērtībām, kura nodrošina 
tālāko pils attīstību;

Augstvērtīgs, kvalitatīvs sa-
turs – daudzšķautņainā pils 
vēsture, saglabātās kultūrvēs-
turiskās vērtības, pils teritorija, 
Straupe kā vieta, pils, pieejama 
apmeklētājiem. Savukārt pils 
apsaimniekotāju ieinteresētība 
vietas attīstībā rosina tālāko 
vēsturisko, arhitektonisko un 
māksliniecisko izpēti, kas veici-
nās tālāko izaugsmi. 

VĪZIJA 
Sena ģimenes mājvieta ba-

roka arhitektūras veidolā, kurā 
tiek veicināta vēsturiskā izziņa, 
kultūras izpēte un Hanzas tra-
dīciju pārnese mūsdienās – pie-
ejama izziņai, emocionālam 
piedzīvojumam un atvērta tūris-
mam.

Pils izmantošanas funkcijas 
un virzieni ir iedalāmi divos pa-
matvirzienos – kultūrvēsturiskā 
un arhitektoniskā mantojuma 
izziņas, izpētes un saglabāša-
nas virziens, telpu izmantoša-
nas plānošana, samērojot cieņu 
pret pils kultūrvēsturiskajām un 
mākslinieciskajām vērtībām, un 
tūrisma attīstības virziens, kurš 
paredz tūrisma un viesmīlības 
attīstīšanu pilī un pils izmanto-
šanu pasākumu norisei. 

Augstas gatavības prioritārie 
virzieni pašlaik ir:

apmeklētājiem atvērts tū-
risma objekts, kura primāra 
funkcija ir izglītojoša apmeklē-
juma nodrošināšana;

mājvieta organizācijai, kura 
atrodas pils telpās, nodrošinot 
nepārtrauktu vietas apdzīvotību. 
Vēlamie virzieni ir organizācijas 
vai biedrības, kuras saistās ar 
pils pamatvērtībām – Hanzas sa-
vienību, kultūrvēsturisko izpēti, 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
ap zināšanu, nemateriālo vietas 
mantojumu, tradīcijām. 

Vieta pasākumiem pils iekš-
telpās un ārējā teritorijā, neie-
tekmējot citas pils izmantošanas 
funkcijas. Esošās nevalstiskās 
organizācijas, Slow Food kustība 
var izmantot pils telpas un teri-
toriju pasākumu organizēšanai. 
Paredzot pasākumu norisi pilī 
un pils teritorijā, vietējie un tu-
vējās apkaimes iedzīvotāji – to 
vajadzības ir prioritāras, nosa-
kot pasākumu saturu un norises 
laiku. 
Perspektīvi un attīstāmi 
prioritārie virzieni:

Muzeja ekspozīcijas izveide 
pils telpās, piemēram, vidus-
laiku mantojums, Hanza, ar 
pils vēsturi saistītie cilvēkstāsti 
un 20. gs. funkciju atainojums. 

Lielstraupes pils attīstības vīzija

Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

/K. Apškrūma/

Šogad, tieši tāpat kā pagā-
jušajā gadā, “Iepriekšējā gadā 
dzimušo bērnu godināšanas 
svētki” klātienē nenotiks, jo tur-
pina plosīties Covid 19. Šādu 
lēmumu dzimtsarakstu nodaļas 
darbinieki pieņēma kopā ar no-
vada domes priekšsēdētāju, lai 
pasargātu ģimenes un galveno-
kārt mazos gaviļniekus no ne-
jaušības inficēties.

Šā gada gaviļnieki ir 2020.
gadā dzimušie bērniņi, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Pārgaujas 
novadā – pavisam 28. Gaviļnieki 
uz saviem svētkiem nāca kopā 
ar vecākiem, vecvecākiem, lie-
lākajiem brāļiem un māsām. 

Jaundzimušo godināšana 
klātienē arī šogad 
nenotiks

Bija patiess prieks par kuplajām 
saimēm, taču Covid 19 ir ieviesis 
korekcijas. Izpaliek iespēja šajos 
svētkos satikties, apskatīt vien-
audžus, salīdzināt  cik kurš liels 
izaudzis, konstatēt  ar ko kopā 
būs jāvada ikdiena bērnudārzā, 
ar ko kopā skolā zinības jākrāj. 

Īsumā par skaitļiem:
2020. gadā Pārgaujas novadā 

dzimšana reģistrēta 23 bērniem: 
8 – zēniem; 15 – meitenēm, taču 
gada laikā par dzīvesvietu Pār-
gaujas novadu izvēlējušies vēl 
5 bērniņu vecāki un godināmo 
skaits – 28 bērni: 10 – zēni; 18 – 
meitenes; pa pagastiem:

Raiskumā: 6 meitenes;
Stalbē: 3 zēni; 4 meitenes;
Straupē: 7 zēni; 8 meitenes.

Vārdu izvēlē vecāki bijuši ļoti 
radoši, izvēloties bērniem gan 
senus un stiprus vārdus, gan 
mazāk dzirdētus un aizmirstus. 
Meitenēm populārākie vārdi: 
Dārta; Maija un Melānija, bet 
ir arī Elīza, Elza, Helēna, Sofija, 

Izmantojama informācijas un 
satura atspoguļošana digitālā 
veidā, tajā skaitā, ar papildinātās 
realitātes rīkiem.

Viesmīlības pakalpojumi pils 
teritorijā, paredzot telpu nom-
nieku piesaisti telpu izmantoša-
nai, saskaņā ar telpu izmantoša-
nas plānu, samērojot viesmīlības 
pakalpojumu pieejamību ar pri-
mārajiem pils attīstības virzie-
niem. 

Vieta atpūtai brīvā dabā. Pie 
gulošās teritorijas labiekārto-
šana un attīstība ir kā papildi
nošs virziens, paredzot tādu 
ap  meklētāju piesaisti, kuru gal-
venā motivācija ir atpūta brīvā 
dabā. Jāparedz kārtība, kādā pils 
teritorijā sniedzami viesmīlības 
pakalpojumi, piemēram, vietējo 
amatnieku, vietējo ražotāju dar-
binājumu vai suvenīru tirdznie-
cība. 

Apzinātie un izvirzītie attīs-
tības virzieni ir noteikti, ņemot 
vērā materiālo un nemateriālo 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
kas tiešā vai netiešā veidā ir sais-
tāms ar pili. Saskaņā ar apzinā-
tajiem ekspertu viedokļiem, do-
minējošais attīstības virziens ir 
samērīga kultūrvēsturiskā man-
tojuma glabāšanas un saimnie-
ciskās darbības attīstība vietā. 

PĀRVALDĪBAS MODELIS 
 Ņemot vērā objekta kultūr-

vēsturisko nozīmīgumu, tālākās 
attīstības potenciālu un nepie-
ciešamību nodrošināt vietējās 

kopienas interešu ievērošanu un 
iekļaušanu tālākajā pils attīstībā, 
visatbilstošākais pārvaldības 
modelis ir pašvaldības vadība. 
Pašvaldības vadībā ir nepiecie-
šams īstenot mērķtiecīgu pils 
attīstību, sekmēt patriotisku at-
tieksmi pret vietu un objektu, kā 
arī veikt nepieciešamās darbības 
līdzekļu piesaistei.  

Lai izvairītos no politisko un 
ekonomisko izmaiņu ietekmes 
uz pils ilgtermiņa stratēģijas ie-
viešanu un tai sekojoša rīcības 
plāna īstenošanu, nepieciešams 
nodrošināt attīstības nepār-
trauktību. To iespējams sasniegt 
ar plašāku iesaistīto pušu, tajā 
skaitā vietējo nevalstisko orga-
nizāciju pārstāvju, kultūrvēstu-
riskā mantojuma speciālistu, tū-
risma nozares pārstāvju, iesaisti, 
ko iespējams īstenot, paredzot 
iespēju izveidot biedrību vai 
konsultatīvu grupu stratēģijas 
ieviešanas pārraudzībai. 

Stratēģiskās attīstības uz-
raudzība ir būtisks priekšnotei-
kums konsekventu un izsvērtu 
lēmumu pieņemšanā, ņemot 
vērā pils attīstības vīzijā pare-
dzētos iespējamos attīstības vir-
zienus. 

Pilnīgs Lielstraupes pils at-
tīstības vīzijas teksts atrodams 
www.pargaujasnovads.lv un 
tourism.straupe.lv mājas lapās. 
Ieteikumus un komentārus lū-
gums sūtīt uz epastu turisms@
pargaujasnovads.lv. 

Odrija, Aleksandra, Krista, Keita 
Laura, Emma, Beatrise, Amanda 
un Līva. Zēniem tāda izteikti po-
pulāra vārda nav, bet ir mums 
latviešiem tik pierastie vārdi – 
Alberts, Augusts, Mārtiņš, Gus-
tavs, Kārlis, Kalvis, Markus, 
Toms, Raivo un Ralfs Matīss.

Skumji, bet nākas atzīt, ka 
latviešiem kādreiz tik populārie 
vārdi: meitenēm – Līga, zēniem 
– Jānis, pagājušajā gadā nav bi-
juši cieņā.

Patiess prieks par drosmī-
gajiem un uzņēmīgajiem vecā-
kiem, kuri šajā sarežģītajā laikā 
rūpējas par savas dzimtas turpi-
nāšanu.

Dzimtsarakstu nodaļa kopā 
ar pašvaldību dāvanu ir sarūpē-
jusi katram no 28 bērniem.

Par dāvanas saņemšanu sazi-
nāties pa tāruņiem:

64134426 vai 29465472 
(Laima Poriete);

64134426 vai 29488627 
(Nellija Lapšāne).

mailto:turisms@pargaujasnovads.lv
mailto:turisms@pargaujasnovads.lv
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www.cvk.lv
+371 67049999 #DodiesBalsot

Balso jebkurā sava vēlēšanu
apgabala iecirknī!

Kā balsot?

Balso ar reğistrācijas aploksni, ja:

Izmanto
savu
ietekmi!
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05.06.2021.

Balsošana ar reğistrācijas aploksni

Balsošana ar reğistrācijas aploksni

Kas ir vēlētāju reğistrs?

Pašvaldību vēlēšanās drīkst piedalīties

Pirmo reizi vēlētāju uzskaitei -
tiešsaistes vēlētāju reğistrs

Uzrādi pasi
vai eID karti

Paraksties
balsotāju sarakstā

un balso!

Darbinieks ar viedierīci
nolasīs  pases/eID kartes kodu

pārbaudīs  balsstiesības
atzīmēs , ka nobalsoji

PASE
Vārds, Uzvārds
Personas kods

- iecirknī nav pieejams internets
- nedarbojas tiešsaistes vēlētāju reğistrs

- Vārds Uzvārds
- personas kods

Uzrādi pasi
vai eID karti

PASE

Paraksties
balsotāju sarakstā

Kopā ar vēlēšanu 
materiāliem saņem

reğistrācijas aploksni

Vārds, Uzvārds
Personas kods

Nobalso – vēlēšanu zīmi
ieliec vēlēšanu aploksnē,

vēlēšanu aploksni -
reğistrācijas aploksnē

Iedod aploksni
vēlēšanu komisijas loceklim

pie vēlēšanu kastes

To apzīmogos
ar iecirkņa zīmogu un

iemetīs vēlēšanu kastē

pārbaudīs, vai
vēlētājs nav

nobalsojis citā
iecirknī

Tiešsaistes reğistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija:

atzīmēs, vai balsojums
ir derīgs/nederīgs

nederīgos
balsojumus
nelīdzskaitīs

vēlētāju uzskaiti principu “viens vēlētājs –
viena balss”

Vēlētāju re ğ istru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Valsts informācijas sistēma, kura nodrošina:

Latvijas un
ES pilsoņi
no 18 gadiem

reğistrēti
Vēlētāju reğistrā

18
bija reğistrēta

dzīvesvieta
7. martā

VAI

pieder
nekustamais

 īpašums
(reğistrējās balsošanai

līdz 27. maijam)

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja 

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pie-
teikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības 
stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu 
iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava 
vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu 
savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas 
pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid19.

Tāpat pieteikt balsošanu atrašanās vietā 
drīkst arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi 
ir konkrētās pašvaldības vēlētāji un balsošanas 
laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā.

Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu 
nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos 
vēlēšanu iecirkņu darba laikā. Savukārt, ja ir ie-
spēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko 
parakstu vai nosūtīt pa pastu,  to var iesniegt arī 
pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības per-
sona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vē-
lētāja vārdā.

Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, 
personas kods, telefona numurs, precīza adrese 
un ārdurvju kods, ja tāds ir, kā arī balsošanas 
atrašanās vietā iemesls (veselības stāvokļa dēļ 
vai slimojošas personas aprūpētājs) un jāsniedz 
informācija par atrašanos pašizolācijā vai mā-
jas karantīnā saistībā ar Covid19. Iesnieguma 
paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās 
vietā”.

Iesniegums jānogādā iecirknī vai jānosūta 
attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai līdz 
vēlēšanu dienai, 5. jūnijam. Tomēr jāņem vērā, 
ka, piesakot balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu 
dienā pēc plkst. 12.00, vēlēšanu iecirkņa komi-
sija izbrauks pie vēlētāja tikai tad, ja varēs paspēt 
ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas 
beigām, plkst. 20.00. 

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņa komisija do-
sies pie vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai 
atrašanās vietā. Ņemot vērā, ka nav iespējams 
noteikt precīzu laiku, cikos komisija ieradīsies, 
vēlētāji ir aicināti būt saprotoši un uzturēties ie-
sniegumā norādītajā adresē. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības ad-
ministratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu 
apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēša-
nas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās admi-
nistratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 
35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dien-
vidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, 
un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvā-
kajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. 

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo 
dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā 
turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Video par balsošanas pieteikšanu atrašanās 
vietā: https://youtu.be/FsDAcJrxqZU 

Uzziņai:
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot 

jeb kurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā bal-
sošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan 
personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu 
iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu 
dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobal-
sot 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.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vē-
lētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecir-
kņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams 
noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des (PMLP) epakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem 
un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts 
vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vē-
lēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. 
Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 
20.00, 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 
5. jūnijā – no plkst. 7.00 līdz 24.00.

Vēlētājiem, kuri vēlas balsot pašvaldībā, 
kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 
27. mai jam ir jāpiereģistrējas balsošanai attie-
cīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu ap-
gabala maiņu iespējams PMLP epakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai 
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu die-
nas  (7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā 
pieder nekustamais īpašums. 

Pašvaldības vēlēšanās 
vēlētāji var balsot 
atrašanās vietā, ja veselības 
dēļ nevar nokļūt iecirknī

Vēlēšanu iecirkņi 
Pārgaujas novadā:

• Nr. 384  PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov.
• Nr. 381  RAISKUMA PAGASTA PĀRVALDE, “Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.
• Nr. 385  STRAUPES PAGASTA PĀRVALDE, “Tautas Nams”, Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, –  no plkst. 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.

www.cvk.lv
+371 67049999 #DodiesBalsot

Balso jebkurā sava vēlēšanu
apgabala iecirknī!

Kā balsot?

Balso ar reğistrācijas aploksni, ja:

Izmanto
savu
ietekmi!

#D
od

ie
sB

al
so

t

05.06.2021.

Balsošana ar reğistrācijas aploksni

Balsošana ar reğistrācijas aploksni

Kas ir vēlētāju reğistrs?

Pašvaldību vēlēšanās drīkst piedalīties

Pirmo reizi vēlētāju uzskaitei -
tiešsaistes vēlētāju reğistrs

Uzrādi pasi
vai eID karti

Paraksties
balsotāju sarakstā

un balso!

Darbinieks ar viedierīci
nolasīs  pases/eID kartes kodu

pārbaudīs  balsstiesības
atzīmēs , ka nobalsoji

PASE
Vārds, Uzvārds
Personas kods

- iecirknī nav pieejams internets
- nedarbojas tiešsaistes vēlētāju reğistrs

- Vārds Uzvārds
- personas kods

Uzrādi pasi
vai eID karti

PASE

Paraksties
balsotāju sarakstā

Kopā ar vēlēšanu 
materiāliem saņem

reğistrācijas aploksni

Vārds, Uzvārds
Personas kods

Nobalso – vēlēšanu zīmi
ieliec vēlēšanu aploksnē,

vēlēšanu aploksni -
reğistrācijas aploksnē

Iedod aploksni
vēlēšanu komisijas loceklim

pie vēlēšanu kastes

To apzīmogos
ar iecirkņa zīmogu un

iemetīs vēlēšanu kastē

pārbaudīs, vai
vēlētājs nav

nobalsojis citā
iecirknī

Tiešsaistes reğistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija:

atzīmēs, vai balsojums
ir derīgs/nederīgs

nederīgos
balsojumus
nelīdzskaitīs

vēlētāju uzskaiti principu “viens vēlētājs –
viena balss”

Vēlētāju re ğ istru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Valsts informācijas sistēma, kura nodrošina:

Latvijas un
ES pilsoņi
no 18 gadiem

reğistrēti
Vēlētāju reğistrā

18
bija reğistrēta

dzīvesvieta
7. martā

VAI

pieder
nekustamais

 īpašums
(reğistrējās balsošanai

līdz 27. maijam)

https://www.cvk.lv/uploads/files/Exceli/Balso%C5%A1ana v%C4%93l%C4%93t%C4%81ju atra%C5%A1an%C4%81s viet%C4%81.xlsx
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta
https://youtu.be/FsDAcJrxqZU
http://www.cvk.lv/
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina/Inm00
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Sāks vairāku 
aizsargājamo 
aleju 
inventarizāciju

Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Eksperti Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā drīzumā 
sāks vairāku aizsargājamo aleju 
stāvokļa inventarizāciju, lai 
varētu noteikt, kādi apsaim-
niekošanas pasākumi tām ne-
pieciešami, lai veicinātu to sagla-
bāšanu un ainaviskās vērtības 
palielināšanu.

Tuvāko divu mēnešu laikā 
koku eksperti – arboristi pē-
tīs Bukaišu aleju, Blankenfel-
des muižas aleju, Lielplatones 
muižas liepu aleju, Bēnes aleju, 
Elejas aleju, daļu Iecavas alejas 
Upes ielā, kā arī  Raiskuma aleju 
un Lubānas–Meirānu aleju. In-
ventarizācijas laikā visi alejas 
koki tiks marķēti ar numuru, 
fotografēti un sagatavota katra 
koka stāvokļa apraksts un nepie-
ciešamiem apsaimniekošanas 
pasākumi. 

Šīs ir vienas no pirmajām ak-
tivitātēm, kas paredzētas Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fonda 
finansētajā projektā “Apsaim-
niekošanas pasākumu veikšana 
īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijās un mikroliegumos biotopu 
un sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai”, kuru līdz 2023. 
gada beigām Pārvalde īstenos 
kopā ar sadarbības partneriem 
no  AS “Latvijas valsts meži”, 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vairāk 
kā 10 pašvaldībām un privāto 
zemju īpašniekiem.  

Aizsargājamo aleju atbildīgai 
apsaimniekošanai ir veltīta bū-

tiska sadaļa projekta aktivitātēs. 
Latvijā kopumā ir 62 aizsargā-
jamas koku alejas, kurām ir gan 
kultūrvēsturiska, gan ekoloģiska 
vērtība un daudzu aleju koku 
vecums pārsniedz 100 gadu.  
Turpmāko gadu laikā kopumā 
13 alejās plānots veidot un sa-
kopt koku vainagus, lai tā dotu 
iespēju paildzināt to mūžu un 
saglabāt veco koku ainavisko 
vērtību. Aleju koku stāvokļa in-
ventarizācija bez Zemgales un 
Vidzemes reģiona alejām pro-
jekta ietvaros notiks arī vairākās 
Kurzemes alejās – Popē, Kalētos, 
Jaunmokās un Vecmokās.   

Pēc aleju inventarizācijas 
noslēguma eksperti sagatavos 
ieteikumus nepieciešamajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem 
un Pārvalde izsludinās iepir-
kumu faktiskajiem aleju apsaim-
niekošanas darbiem. 

Šajā projektā kopumā turp-
māko gadu laikā plānots atjau-
not aizsargājamos biotopus un 
radīt piemērotus apstākļus sugu 
dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēša-
nai vairāk nekā 40 īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās visā 
Latvijā.  Projekta “Apsaimnieko-
šanas pasākumu veikšana īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 
un mikroliegumos biotopu un 
sugu aizsardzības stāvokļa uzla-
bošanai” ( Nr.5.4.3.0/20/I/001) 
kopējais budžets plānots 3,52 
miljonu EUR apmērā un 85% 
no tā finansē Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonds, īstenošanas 
laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

Jānis Krastiņš,
Eiropas Parlamenta preses 
sekretārs Latvijā

Tuvojoties šā gada pašvaldību 
vēlēšanām un Saeimas vēlēša-
nām nākamgad, kā arī aizsākot 
gatavošanos 2024. gada Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanām, EP 
birojs Latvijā ar iniciatīvu “Man 
ir 18” aicina jauniešus izmantot 
savas tiesības un nepalaist ga-
rām savas pirmās vēlēšanas.

Jaunieši aktīvi iesaistās gan 
lokāla, gan globāla rakstura akti-
vitātēs, piemēram, cīņā pret kli-
mata pārmaiņām, taču vēlēšanu 
dienā uz iecirkni aiziet salīdzi-
noši neliela daļa.

“Ar šo iniciatīvu mēs vēlamies 
atgādināt, ka 18. dzimšanas 
diena jauniešiem dod ne tikai 
tiesības iegūt autovadītāja ap-
liecību, bet arī piedalīties vēlē-
šanās un līdz ar to pavisam tieši 
iesaistīties savas pašvaldības, 
valsts un visas Eiropas veido-
šanā. Kādam pirmās būs pašval-
dību vēlēšanas šā gada jūnijā, 
citam – nākamā gada Saeimas 
vēlēšanas, bet vēl citiem – Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanas pēc 

trīs gadiem. Svarīgi, lai jaunieši 
nepalaiž garām savas pirmās vē-
lēšanas, jo, kā ar citām lietām, arī 
paradumu interesēties par no-
tiekošo un piedalīties vēlēšanās 
vieglāk izveidot jaunībā,” norāda 
EP biroja Latvijā vadītāja Marta 
Rībele.

“Kad mēs kaut ko darām 
pirmo reizi, tas vienmēr ir sa-
traucoši, reizēm mēs baidāmies 
kļūdīties, nezinām, kā rīkoties, 
un reizēm šķiet, ka vieglāk ir 
nedarīt, nekā darīt. Šādās reizēs 
ļoti palīdz iedrošinājums. Da-
lība vēlēšanās nav izņēmums. Ir 
svarīgi iedrošināt jauniešus līdz-
darboties lēmumu pieņemšanā 
un piedalīties vēlēšanās, lai arī 
jauniešu viedoklis un vajadzī-
bas, veidojot politiku, lemjot par 
valsts, pašvaldības vai Eiropas 

nākotni, tiktu ņemti vērā. Tur-
klāt, jo vairāk jauniešu piedalī-
sies vēlēšanās, jo nozīmīgākas 
viņu balsis kļūs arī politikas vei-
dotājiem. Piedaloties vēlēšanās, 
mēs varam likt sevi sadzirdēt,” 
uzsver Centrālās vēlēšanu ko-
misijas priekšsēdētāja Kristīne 
Bērziņa.

Rīgas Stradiņa Universitātes 
lektore, programmas “Starptau-
tiskās attiecības – Eiropas stu-
dijas” vadītāja Elīna Vrobļevska 
norāda, ka tagad ir īstais laiks ai-
cināt jauniešus piedalīties savās 
pirmajās vēlēšanās: “2017. gadā 
tika aprēķināts, ka lielākā vēlē-
tāju aktivitāte vērojama tieši na-
cionālā un pašvaldību mēroga vē-
lēšanās, pārsniedzot 50% atzīmi. 
Šādi novērojumi liek uzsvērt un 
koncentrēt savus spēkus tieši uz 
aktivitātēm, kuras varam veikt 
nacionālā un īpaši pašvaldību 
līmenī, lai piesaistītu jauniešus 
ne tikai uz dalību tuvākajās paš-
valdību vēlēšanās, bet principā 
dalībai arī dažāda mēroga nākot-
nes vēlēšanās, jo tieši pašvaldību 
un nacionālais līmenis kalpo kā 
sākuma punkts jaunietim, uzsā-
kot savas vēlētāja gaitas.”

Eiropas Parlamenta birojs ar 
iniciatīvu “Man ir 18” aicina 
jauniešus piedalīties pirmajās 
vēlēšanās

Skolēni, kuri vēlas vasaras 
brīvlaikā strādāt, no 17. maija 
var elektroniski reģistrēties No-
darbinātības valsts aģentūras 
(NVA) mājaslapā dalībai vasaras 
nodarbinātības pasākumā. 

Elektroniski reģistrēties pa-
sākumam skolēni varēs līdz šī 
gada 16. augustam. Skolēnam 
ir jāreģistrējas tajā reģionā un 
novadā, kura teritorijā viņš vē-
las strādāt! Ja rodas jautājumi, 
skolēns var sazināties ar darbi-
nieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē 
atbild par vasaras nodarbinātī-
bas pasākumu, kontaktpersonu 
saraksts ir pieejams NVA mājas-
lapā.

Skolēns var vienoties ar kon-
krētu darba devēju par darba 
vietu un nodarbināšanas pe-
riodu, informācija par vienoša-
nos ar darba devēju skolēnam 
jāieraksta pieteikuma anketā. Ja 
skolēns nav vienojies ar darba 
devēju, tad pieteikuma reģistrā-
cijas secībā viņam telefoniski vai 
ar epasta starpniecību tiks pa-
ziņots par iespēju pretendēt uz 

darba devēju pieteiktajām darba 
vietām.

Pirms iesaistes pasākumā 
skolēns tiks uzaicināts apmeklēt 
NVA filiāli, lai saņemtu norīko-
jumu dalībai pasākumā. Dodo-
ties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi 
jāņem:   

• personu apliecinošs doku-
ments (pase vai identifikācijas 
karte);

• ārsta izziņa par medicī-
nisko apskati, ja skolēns ir jau-
nāks par 18 gadiem.

Skolēnam ar invaliditāti lī-
dzi jāņem arī ģimenes vai ārsta 
izziņa, kurā ir norādīts, kādus 
darba pienākumus viņš nedrīkst 
veikt.

Darba devēju pienākums sko-
lēnu darba vietās nodrošināt 
valstī noteikto epidemioloģiskās 
drošības pasākumu ievērošanu 
un individuālo aizsardzības lī-
dzekļu lietošanu Covid19 infek-
cijas izplatības riska novēršanai. 

Skolēna mēneša atalgojumam 
par pilnu nostrādātu darba laiku 
jābūt vismaz valstī noteiktās mi-

nimālās algas apmērā – 500 eiro 
pirms nodokļu nomaksas.

Atgādinām, ka vienam no 
skolēna vecākiem ir tiesības sa
glabāt nodokļa atvieglojumu par 
vasaras brīvlaikā strādājošu sko
lēnu. Informācija par nodokļa 
atvieglojumu par vasaras brīv
laikā strādājošu skolēnu pie-
ejama Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) mājaslapā: https://www.
vid.gov.lv/lv/vienamnoveca-
kiemirtiesibassaglabatno-
doklaatvieglojumuparvasa-
rasbrivlaikastradajosu2 

Skolēnu vasaras nodarbinā-
tības pasākums norisināsies no 
1. jūnija līdz 31. augustam. 

Detalizētāka informācija par 
NVA īstenoto aktīvo nodarbinā-
tības pasākumu “Nodarbinātī-
bas pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs” un 
apstiprināto vakanto darbavietu 
saraksti pieejami NVA mājasla-
pas sadaļā “Skolenu vasaras no-
darbinātība”. 

Sākas skolēnu elektroniskā 
reģistrācija dalībai 
NVA vasaras nodarbinātības 
pasākumā

Raiskuma aleja

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2%20
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2%20
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2%20
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2%20
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2%20
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
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Elizabete Mežule,
Straupes draudzes pārstāve

“Es būšu ar tevi.“ Tāds ir šī 
gada vadmotīvs Baznīcu nakts 
pasākumam. Tādēļ arī Straupes 
Evaņģēliski luteriskā draudze 
grib būt ar novada iedzīvotā-
jiem, verot vaļā durvis sestdien, 
29. maijā, kad visā Latvijā nori-
sināsies Baznīcu nakts.

Baznīca būs atvērta visu 
dienu no plkst. 12.00 līdz 22.00. 
Tajā varēs aplūkot fotogrāfijas, 
ko draudze dara, kad ir mazāk 
distancēti laiki, un vienkārši pa-
būt mierā un Dieva tuvumā.

Tāpat draudze būs arī sarū-
pējusi iespēju pilsbaznīcas pa-

Straupes Evaņģēliski luteriskā draudze 
atver durvis Baznīcu naktī

Solveiga Ruska,
Kultūras nodaļas vadītāja

Atzīmējot Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas 
31. gadadienu laikā no 3. līdz 
9. maijam iedzīvotāji Pārgau-
jas novada Facebook lapā tika 
aicināti piedalīties izzinošā vik-
torīnā par Latviju un Pārgaujas 
novadu, aizpildot to elektro-
niski. 

Kopumā viktorīnu aizpil-
dīja 77 iedzīvotāji. Viktorīna 
izrādījās gana āķīga, jo pilnīgi 
pareizi uz visiem jautājumiem 
neatbildēja neviens no res-
pondentiem. Savukārt vienu 
kļūdu pieļāva 14 personas, di-
vas kļūdas – 10 respondenti. 
Visgrūtāk iedzīvotājiem veicās 

Viktorīnas 
par Latviju un 
Pārgaujas novadu 
rezultāti

galmā izstaigāt Lūgšanu dārzu, 
kur ikviens varēs saklausīt ko 
īpašu tieši sev. Varbūt kāds zina, 
varbūt vēl nē, taču Straupes 
draudzei ir ne tikai pilsbaznī-
cas ēka, bet arī liels un skaists 
dārzs, pa kuru stiepjas ozolu 
aleja, kas aizved līdz zvanu 
tornim, kas ir atdalīts no pašas 
baznīcas būves.

Savukārt vakarpusē drau-
dzes jauniešu mūziķi būs kopā 
ar apmeklētājiem, spēlējot 
dzīvo mūziku.

Ievērojot arī ikgadējo tradī-
ciju, pulksten 21.00 visā Latvijā 
draudzes vienosies kopīgā Tēv-
reizes lūgšanā.

Ikviens ir laipni gaidīts, jo 

šeit cerība tiek dāsni dota gan 
tam, kuram pietiek, gan tam, 
kurš slāpēs nācis pēc tās! Tie-
kamies Baznīcu naktī Straupes 
draudzē!

Jaunumi tiks publicēti drau-
dzes Facebook lapā: https://
www.facebook.com/Straupes-
Draudze.

Vairāk informācijas par Baz-

ar jautājumu nr. 22 “Kura es-
trāde attēlota redzamajā bildē 
(foto uzņemts ~1978. gadā)?”, 
jo tikai 17 personas atbildēja, 
ka tā ir Lenču estrāde, kas bija 
pareizā atbilde, 32 respondenti 
minēja, ka tā ir Raiskuma es-
trāde, savukārt 28 personas – 
Baukalna estrāde.

Viktorīnas dalībnieki, kas 
bija atbildējuši uz jautājumiem, 
pieļaujot vienu kļūdu, saņē-
muši pārsteiguma balvas no 
Pārgaujas novada pašvaldības.

Ar visiem viktorīnas jau-
tājumiem un detalizētiem 
skaidrojumiem par pareizajām 
atbildēm aicinām iepazīties 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv. 

nīcu nakti var rast mājaslapā: 
https://baznicunakts.lv/ 

Pasākums notiks, ievērojot 
epidemioloģiskos drošības no-
teikumus.

Publicitātes foto. Balticpictures.

Viktorīnas āķīgākais jautājums par to, kura estrāde attēlota fotogrāfijā. 
Lenču estrāde, ~1978. gadā. 

https://www.facebook.com/StraupesDraudze
https://www.facebook.com/StraupesDraudze
https://www.facebook.com/StraupesDraudze
http://www.pargaujasnovads.lv
https://baznicunakts.lv/
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Latvijas Orientēšanās federācija
www.lof.lv 

Ar sacensībām klasiskajā sprinta distancē 
Šveices pilsētā Neišatelē noslēdzies Eiropas 
čempionāts orientēšanās sportā sprintā, kur 
augsto desmito vietu izcīnīja Latvijas sportiste 
Sandra Grosberga.

Tas ir ir visu laiku labākais Latvijas sieviešu 
individuālais rezultāts sprintā (līdz šim labā-
kais bija Aijai Skrastiņai – 15. vieta 2011. gadā 
pasaules čempionātā) un vispār viens no labā-
kajiem visu laiku individuālajiem sieviešu re-
zultātiem Latvijas orientēšanās sporta vēsturē.

Sacensībās uz starta stājās vairāk nekā 100 
sportistes, un 2018. gada Eiropas čempiones 
titulu veiksmīgi aizstāvēja Zviedrijas labākā 
orien tieriste, pieckārtēja pasaules čem pione 
sprintā Tūve Aleksandersone, kura četrus 
kilo metrus garo distanci veica 16 minūtēs un 
10 sekundēs. No viņas piecas sekundes at
palika otrās vietas ieguvēja šveiciete Elena 
Roosa, kura par sekundi apsteidza savu tautieti 
Simonu Aebersoldu.

Latvijas sportiste Sandra Grosberga spēja 
ielauzties Eiropas ātrāko orientieristu pirmajā 
desmitniekā, no uzvarētājas atpaliekot par mi-
nūti un 16 sekundēm un apsteidzot daudzas 
Eiropas orientēšanās sporta zvaigznes. Savu-
kārt Latvijas orientieriste Irita Puķīte finišēja 
62. vietā (+02:58), bet Kristīne Brunere uzrā-

Grosberga izcīna visu laiku 
labāko Latvijas rezultātu 
sievietēm Eiropas čempionātā 
sprintā

Publicitātes foto

Iepriekšējā mēnesī, 27. ap-
rīlī, jaunveidojamā Cēsu no-
vada domju priekšsēdētāji 
apliecināja atbalstu Eiropas 
kultūras galvaspilsētas (EKG) 
2027. gada Cēsu pieteikuma 
gatavošanā un kopīgu noti-
kumu rīkošanā jau nā Cēsu no-
vada robežās. Cēsu viduslaiku 
pils zvaigžņotajā Mestra zālē 
svinīgo manifestu pa rakstīja 
Amatas, Cēsu, Jaunpie balgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu 
un Vecpiebalgas pašvaldību va-
dītāji.

Uzņemot viesos novadu va-
dītājus, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs bija gandarīts par tuvējo 
novadu “Jā” vārdu turpmākai 
un vienotai kultūras procesu 
virzībai. “Jebkura EKG konkursa 
rezultāta gadījumā šis būs neat-
kārtojams un unikāls projekts. 
Gatavošanās EKG statusa iegū-
šanai vienos kultūras cilvēkus, 
novadus, idejas un veicinās visa 
jaunā novada attīstību ilgter-
miņā,” atzina J. Rozenbergs. 

Jau kopš 2008.gada, kad 
Cēsis pirmoreiz virzīja savu 
kandidatūru Eiropas kultūras 
galvaspilsētas statusa iegūša-
nai, visu jaunveidojamā novada 
pašvaldību kultūras dzīve kļu-
vusi ievērojami bagātāka un 
intensīvāka. Cēsu kultūras in-
frastruktūru papildinājusi kon-
certzāle “Cēsis”, kas jau piecus 
gadus piedāvā baudīt pasaules 
līmeņa koncertus, teātra izrā-
des un kino programmu, pulcē-
jot tūkstošiem apmeklētāju ne 
tikai no Latvijas, bet arī kaimiņ-
valstīm. Audzis Cēsu Mākslas 
festivāls, starptautisku atzi-
nību izpelnījies festivāls “Čello 

Jaunā Cēsu novada 
vadītāji vienojas 
kopīgam darbam 
Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 
titulam

Cēsis”, kam vienīgajam Latvijā 
piešķirts Festivālu asociācijas 
veidotais Eiropas ievērojamāko 
festivālu kvalitātes zīmols 
“EFFE Label”, sarunu festivāls 
LAMPA pulcē ap 20 000 dalīb-
nieku un ik gadu atgādina par 
demokrātijas nozīmi. Apjomīgi 
līdzekļi ieguldīti arī kultūras 
mantojuma saglabāšanā, kon-
servējot un restaurējot Cēsu 
pils kompleksu un Cēsu Sv Jāņa 
baznīcu.

Būtiski audzis arī apkārtējo 
novadu kultūrvietu piedāvā-
jums, vietējā mēroga un starp-
tautiskā atpazīstamība un nozī-
mība, kā arī augusi spēja rīkot 
augsta līmeņa notikumus.

“Viens nekad nav cīnītājs! 
Esam pārliecināti, ka tikai sek-
mīgs un savstarpēji atbalstošs 
komandas darbs ļaus mums uz-
spīdēt Eiropas kultūras zvaig-
znājā 2027. gadā. Šāda mēroga 
procesā kā EKG mums svarīgi 
būt vienotiem un skatīties vienā 
virzienā! Priekšplānā izvirzīsim 
mūsu iedzīvotāju un dabas la-
bbūtību – tātad domāšanu par 
mums visiem kā vienotu kul-
tūrtelpu, izceļot dažādību, bet 
neļaujot tai mūs šķelt,” uzsver 
Cēsu novada pašvaldības ad-
ministrācijas vadītājs un Cēsu 
EKG2027 darba grupas vadītājs 
Atis EgliņšEglītis.

Jau minēts, ka Cēsu novada 
pašvaldība izvirzījusi savu 
kandidatūru uz Eiropas kultū-
ras galvaspilsētas 2027. gada 
titulu. Eiropas kultūras galvas-
pilsētas nosaukums 2027.gadā 
tiks piešķirts vienai Latvijas un 
vienai Portugāles pilsētai.

cesis.lv

Arī sporta nozare Covid19 izplatības dēļ pie-
dzīvojusi dažādas izmaiņas un izaicinājumus. 
Sākotnēji tas bija pilnīgs aizliegums trenēties, ne-
maz nerunājot par spēlēm. Situācijai un drošības 
pasākumiem mainoties, tika atjaunota augstāko 
līgu treniņu un sacensību norise, kas nozīmēja arī 
florbola sezonas atsākšanu no tā punkta, kur tā bija 
apstājusies. 

Šī sezona bija pārbaudījumu pilna visai Latvijas 
florbola saimei – katrai komandai, trenerim, spēlē-
tājiem, komandu pārstāvjiem un arī līdzjutējiem. 
2020./2021. gada sezonā Stalbes florbola komanda 

SK “Pārgauja” noslēdz 
florbola sezonu

“Pārgauja” diemžēl neiekļuva izslēgšanas spēlēs, 
ierindojoties 9. vietā regulārā turnīra tabulā,  bet 
solot nākamajā sezonā atgriezties ar citu spēku un 
cīņas sparu. 

Pārgaujas novada pašvaldība komandai novēl 
atpūsties, uzkrāt jaunus spēkus, saglabāt cīņas 
sparu, neatlaidību un vēlmi spēlēt! Tāpat arī liels 
paldies uzticīgajiem komandas līdzjutējiem, kas 
par spīti tam, ka spēles klātienē vērot nebija ie-
spējams, turpināja komandu atbalstīt katrs savās 
mājās, pie ekrāniem! 

dīja 91. rezultātu (+04:13).
Pārgaujas novada pašvaldība un sporta klubs 

“Pārgauja” lepojas un apsveic Sandru Grosbergu ar 
augstajiem sasniegumiem!

SK "Pārgauja" florbola komanda. Publicitātes foto. 

Manifestu paraksta Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents. Publicitātes foto.

http://www.lof.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs: Pārgaujas novada pašvaldība.

 E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv.  Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu  un avīzes tapšanā!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 
 ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

15. maijā visā Latvijā tika atklāta oficiālā 
peldēšanas sezona. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus 
priekšnoteikumus, lai atpūta pie ūdens ne-
pārvērstos traģēdijā!

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī 
nezināšana nereti noved pie traģiskiem ne-
gadījumiem. Gada siltākie mēneši ir laiks, 
kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie 
un uz ūdens – pērn laika posmā no maija 
līdz septembrim izglābti 32 cilvēki, kuri bija 
nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens 
priekus, bet traģiski atpūta pie ūdens pērn 
beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā pieciem bēr-
niem. 23 gadījumos bojāgājušie izcelti no 
upēm, 15 gadījumos no ezeriem, bet 9 – no 
dīķiem.

Peldsezonu sāciet apdomīgi!
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu 

tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasnie-
gusi vismaz +18°C. Peldēties ieteicams tikai 
oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet savus 
spēkus – ja reiz esat varējis pārpeldēt šo upi, 
tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!

Izmantojiet glābšanas vestes!
Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta 

veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai 
kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt 
uzvilktai. Papildu drošībai arī pieaugušos ai-
cinām izmantot glābšanas vestes.

Esiet atbildīgi un atsakieties no alko-
hola lietošanas atpūtā pie ūdens!

Viens no biežākajiem noslīkšanas iemes-
liem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad 
cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš labprāt 
uzņemas risku, taču ir samazināta koordinā-

cijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai 
saprastu, cik tālu esi aizpeldējis un ātri pel-
dētu atpakaļ. Otrs iemesls – cilvēku pārdro-
šība, piemēram, lēkšana ūdenī nepārbaudītās 
vietās, cenšanās pierādīt savu spēju aizpeldēt 
tālāk par citiem. Treškārt, karstajā laikā var 
parādīties veselības problēmas, kuras rodas 
sakarsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot 
aukstā ūdenī.

Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens 
nav savienojamas lietas! Ja tomēr esat rei-
bumā, neejiet peldēties, palieciet krastā! 
Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst 
būdami alkohola reibumā! Atturiet savus 
draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi ir 
alkohola reibumā!

Rūpējieties par bērnu drošību!
VUGD aicina vecākus apzināties, ka at-

rašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir 
jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot 
uzmanību no bērna, viņš var iekrist ūdenī 
un var notikt nelaime. Atgādinām, ka piepū-
šamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas 
u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt 
seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā.

Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas 
saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ār-
kārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens ne-
pārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem 
pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās 
skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pie-
augušie – ja pieaugušie būs neapdomīgi un 
pārkāps drošības noteikumus, tā rīkosies arī 
bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. 

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, ka 
cilvēks slīkst nekavējoties izsauciet glābējus 
pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot 
nelaimes vietas koordinātes un piebraukša-
nas iespējas!

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību 
atpūtā pie ūdens!

Rudīte Vasile,
tūrisma koordinatore

Maija sākumā Pārgaujas no-
vada pašvaldībā tika saņemts 
jauns ielūgums no Rīgas domes 
priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa 
ar aicinājumu piedalīties 41. 
Starptautiskajās Hanzas dienās 
Rīgā šā gada 19.–22. augustā. 

Vēstulē skaidrots, ka pēdējā 
gada laikā Rīgas pašvaldība ir 
intensīvi strādājusi pie svētku 
programmas, plānojot iespēja-
mos pasākumus. Ir saņemti teju 
pussimts pilsētu pieteikumi. 
Diemžēl, rēķinoties ar epide-
mioloģisko situāciju un spēkā 
esošajiem pulcēšanās un ceļo-
jumu ierobežojumiem, svētku 
ietvars veidosies citādāks, nekā 
ierasts. Liela daļa no pasāku-
miem risināsies neklātienē. 

Tā ceturtdienā, 19. augustā, 
tiešsaistē tiksies darba un pro-
jektu grupas, attālināti risinā-
sies Hanzas tūrisma seminārs, 
kurā iesaistīsies arī mūsu no-
vada pārstāvji. 

Piektdienā, 20. augustā, tieš-
saistē varēsim piedalīties Han-
zas pilsētu delegātu sapulcē un 
noklausīties godīgās tirdznie-
cības Hanzas tēmai veltītu lek-
ciju, kuru sniegs Eiropas Parla-
menta referente. 

Toties klātienē notiks cen-
trālākais, vēsturiskajai Hanzas 
savienībai raksturīgākais pa-
sākums – Hanzas tirgus. Tas 
paredzēts sestdienā un svēt-
dienā Vecrīgas laukumos, un 
tirgū aicinātas piedalīties visas 
Latvijas Hanzas pilsētas.  Par 
ārvalstu Hanzas pilsētu dalību 
pašlaik ir pieņemts lēmums, ka 
tās savu Hanzas stāstu veidos 
infografikas stendu veidā, un 
ārvalstu viesi Rīgā tiks gaidīti 
individuāli. 

Pieteikšanās uz Hanzas die-
nām izsludināta līdz 15. jūni-
jam. Mūsu novada pašvaldība 
savu dalību jau ir apstiprinā-
jusi. Cerams, ka līdz jūnija vi-
dum būs arī precīzākas ziņas 
par iespējamo Latvijas Hanzas 
pilsētu delegāciju un kultūras 

Hanzas dienas šogad būs citādākas 
kā ierasts

grupu dalību svētkos. Kā tele-
fona sarunā teica Rīgas domes 
Ārlietu pārvaldes Starptautis-
kās sadarbības un koordinā-
cijas nodaļas projektu koor-

dinatore Linda Puķīte, svētku 
sajūta var veidoties tikai tad, ja 
pilsētu pieskandinās un citādi 
tās gaisotni bagātinās Latvijas 
Hanzas pilsētu profesionālie un 

amatieru mākslas pārstāvji un 
kolektīvi. 

Vairāk par 41. starptautis-
kajām Hanzas dienām Rīgā var 
uzzināt  www.rigahanza.lv

Hanzas dienas Rostokā, 2018. gadā. 
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