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2021. gada 1. jūlijā, darbu sā-
kot jauno novadu domēm, stājas 
spēkā Latvijas Administratīvi teri-
toriālā reforma. Tās rezultātā jau-
najā Cēsu novadā tiek apvienoti 
līdzšinējie Amatas, Cēsu, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu un Vecpiebalgas novadi. 
Jaunā novada 2668,13 km2 lielajā 
teritorijā apvienoti teju 45 000 
iedzīvotāji.

Lai arī reforma ievērojami skar 
vairākus pašvaldības darba pro-
cesus, iedzīvotāji joprojām varēs 
saņemt informāciju un pakalpo-
jumus ierastajā kārtībā un sev 
tuvākajā pārvaldē. Līdzšinējo no-
vadu pašvaldību iestādes darbu 
turpina jaunā Cēsu novada ap-
vienību pārvalžu struktūrās. Pie-
mēram, bijušā Pārgaujas novada 
pašvaldības nodaļas, bibliotēkas, 
kultūras nami un skolas tiek ap-
vienotas Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldē, un savu at-
rašanās vietu nemaina. 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 
izmaiņas skars adrešu pierakstu. 

No 1. jūlija jauns Cēsu novads
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebal-
gas novads adresēs jāaizstāj ar 
Cēsu novads. Pasta indeksi paliek 
nemainīgi. Piemēram: “Iktes”, Stal-
bes pagasts, Cēsu novads, LV-4151.

1. jūlijā notikušajā pirmajā 
jau nā 2021. gada sasaukuma ap-
vie notā Cēsu novada domes sēdē 
par domes priekšsēdētāju ievēlēts 
Jānis Rozenbergs.

Cēsu novada vēlēšanu komi-
sijas sasauktajā sēdē komisijas 
priekšsēdētāja Līga Dzemido in-
formēja par vēlēšanu rezultātiem 
un mudināja jaunievēlētos depu-
tātus izvirzīt kandidātus domes 
priekšsēdētāja amatam. Kā kan-
didātus domes priekšsēdētāja 
amatam Juris Žagars izvirzīja Jāni 
Rozenbergu, bet Jānis Kārkliņš 
izvirzīja Elīnu Stapuloni. Par Jāni 
Rozenbergu nobalsoja 17 depu-
tāti, par Elīnu Stapuloni – divi.

Jānis Rozenbergs pateicās vē-
lētajiem un deputātiem par man-
dātu, sakot: “Centīšos to attaisnot 
pēc labākās sirdsapziņas. Darba 
cēliens būs izaicinošs, lai plašajā 
novada teritorijā saglabātu eso-
šās labās lietas un veidotu jaunas, 

lai izveidotu vienotu attīstības 
telpu starp pilsētām un lauku re-
ģioniem.”

Viņš arī pauda gandarījumu 
par to, ka deputātu korpusā no-
drošināta pārstāvniecība no visa 
jaunā Cēsu novada un to ka šim 
korpusam ir liela pieredze pašval-
dību darbā, kas būs svarīgi nāka-
majos četros gados.

1. jūlija Cēsu novada domes 
ārkārtas sēdē ievēlēti arī domes 
priekšsēdētāja vietnieki – Ainārs 
Šteins un Atis Egliņš-Eglītis. De-
putāti apstiprināja novada apvie-
nību pārvalžu vadītāju pienākumu 
izpildītājus.

Jaunās novada pašvaldības 
nolikums paredz līdzšinējo no-
vadu pašvaldības aizstāt ar ap-
vienību pārvaldēm, proti: Cēsu 
no vada Amatas apvienības pār-
valde, Cēsu novada Jaunpiebal-
gas apvienības pārvalde, Cēsu 
no vada Līgatnes apvienības pār-
valde, Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvalde, Cēsu novada 
Priekuļu apvienības pārvalde, Cē-
su novada Vecpiebalgas apvienī-
bas pārvalde.

Turpinājums 5. lpp.

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

No 1. jūlija mēs veram vaļā 
un kopā sākam veidot jaunu la-
paspusi pašvaldības dzīvē. Ad-
ministratīvi teritoriālā reforma 
Cēsu novadā apvienojusi dažā-
das, skaistas un ļoti interesantas 
teritorijas, pagastus un cilvēkus. 
Nenoliedzami, tas būs liels izaici-

nājums apvienot dažādās pašval-
dības darbības sfēras, tomēr ilg-
termiņā šī ir lieliska iespēja veidot 
spēcīgu un attīstītu novadu.

Mana prioritāte ir saglabāt kat-
ras vietas labo darbu iestrādes un 
idejas, vienlaikus pārnesot labu 
pieredzi citos pagastos. Tāpat 
priecāšos par jaunām kopīgām 
iniciatīvām. Zinu, ka tādu netrūks, 
jo vienuviet apvienoti gan profe-
sionāli un radoši cilvēki, gan kul-
tūrvēsturiski spēcīgas teritorijas.

Esmu patiesi gandarīts, ka de-
putātu korpusā nodrošināta pār-
stāvniecība no visa jaunā Cēsu 
novada un ka šim korpusam ir 
liela pieredze pašvaldību darbā, 
kas būs svarīgi nākamajos čet-
ros gados. Tā arī ir garantija, ka 
domes darbs būs profesionāls, 
izsvērts, neaizmirstot arī par no-
vada tālākajiem pagastiem.

Kopā ar saviem vietniekiem 
jau esam uzsākuši došanos iepa-
zīšanās vizītēs uz visiem tagad 
apvienoto novadu centriem. To 
laikā tikšos ar iedzīvotājiem, paš-
valdības darbiniekiem, nevalstis-
kām organizācijām, uzņēmējiem 
un kopienām. Manuprāt, tikai tā 
iespējams vislabāk sajust konkrē-
tās teritorijas situāciju un noska-
ņojumu. Esmu gatavs uzklausīt 
ieteikumus un vietējās iniciatīvas 
un priecāšos par aktīvu sabied-
rību, kas vēlas iesaistīties savas 
vietas attīstībā.

Mans lielākais mērķis ir panākt, 
lai visi varam justies piederīgi 
Cēsu novadam, reizē saglabājot 
savu lepnumu par dzimto pilsētu, 
ciemu vai pagastu. Lai katrs Cēsu 
novadu varam saukt par savām 
mājam!

Jauna lapaspuse 
pašvaldības dzīvē

Cēsu novada deputāti. 1. rindā (no kreisās): Inga Cipe, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Inese Suija-Markova; 
2. rindā: Hardijs Vents, Ēriks Bauers, Ainārs Šteins, Guntis Grosbergs, Andris Mihaļovs, Andris Melbārdis; 3. rindā: Erlends Geruļskis, Jānis Kārkliņš, Ivo Rode, 
Atis Egliņš-Eglītis, Juris Žagars, Indriķis Putniņš, Laimis Šāvējs. Foto: Lauris Mihailovs

Foto: Lauris Mihailovs
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2021. gada 1. jūlija Cēsu nova da 
domes sēdē tika lemts par Cēsu 
novada vēlēšanu komisijas izveido-
šanu, kas turpmāk pārraudzīs vēlē-
šanas Cēsu novadā. 

Tādējādi tiek izsludināta pie-
teikšanās uz Cēsu novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un locekļu 
amatiem. Deputāti lēma, ka komisijā 
darbosies 7 locekļi (tai skaitā komi-
sijas priekšsēdētājs). Pieteikšanās 
noteikta līdz 2021. gada 16. augus-
tam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
•	 politiskajām	 partijām	 vai	 to	

apvienībām,
•	 katram	 attiecīgās	 domes	 de

putātam,
•	 vismaz	 10	balsstiesīgiem	Lat-

vijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
Katras partijas, deputāta vai vē-

lētāju grupas pieteikto kandidā tu 
skaits nedrīkst būt lielāks par at-
tiecīgajā vēlēšanu komisijā ievē-
lējamo locekļu skaitu, tātad – 7.

Vēlēšanu komisijā var darboties 
Latvijas pilsoņi, kuri prot latviešu 
valodu un kuriem ir vismaz vispārējā 
vidējā izglītība. Par vēlēšanu komi-
sijas locekli nevar kļūt Saeimas vai 
novada domes deputāts.

Pieteikšanas kārtība
Lai pieteiktu vēlēšanas komisijas 

locekļa kandidatūru, jāaizpilda Pie-
teikums. Tajā kandidāts apstiprina, 
ka viņš piekrīt savas kandidatūras 
pieteikšanai un savu personas datu 
apstrādei, kas veicama saskaņā ar 
likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju 
grupa, pieteikums jāparaksta kat-
ram vēlētājam, norādot savu vārdu, 

Izsludināta pieteikšanās 
uz amatiem Cēsu novada 
vēlēšanu komisijā

uzvārdu, personas kodu un dzīves-
vietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā 
partija vai politisko partiju apvie-
nība, pieteikumam pievienojams arī 
izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas 
lēmuma.

Pieteikumus līdz 2021. gada 
16. augustam var iesniegt:
•	 Cēsu	 novada	 Amatas	 apvie-

nības pārvaldē (“Ausmas”, Dra bešu 
pagasts, Cēsu novads, LV-4101, 
amatasdome@amatasnovads.lv);
•	 Cēsu	novada	centrālajā	admi-

nistrācijā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
novads, LV-4101, dome@cesis.lv);
•	 Cēsu	 novada	 Jaunpiebal-

gas apvienības pārvaldē (Gaujas 
iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebal-
gas pagasts, Cēsu novads, LV-4125, 
dome@jaunpiebalga.lv);
•	 Cēsu	 novada	 Līgatnes	 apvie-

nības pārvaldē (Spriņģu iela 4, Lī-
gatne, Cēsu novads, LV-4110, nova-
dadome@ligatne.lv);
•	 Cēsu	novada	Pārgaujas	apvie-

nības pārvaldē (“Iktes” Stalbe, Stal-
bes pagasts, Cēsu novads, LV-4151 
pargaujasnovads@pargaujasno-
vads.lv);
•	 Cēsu	 novada	 Priekuļu	 apvie-

nības pārvaldē (Cēsu prospekts 5, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu no-
vads, LV-4126 dome@priekuli.lv);
•	 Cēsu	 novada	 Vecpiebalgas	

apvienības pārvaldē (Alauksta iela 
4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pa-
gasts, Cēsu novads, LV-4122, vec-
piebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada vēlēšanu komisijas 
locekļu izskatīšana un ievēlēšana 
notiks domes sēdē.

Iedzīvotāju ievērībai – 
Pārgaujas apvienības 

pārvaldei jauni rekvizīti
Informējam, ka, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, iedzīvotājiem, veicot 
komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti:

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90009116276

“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
Norēķinu konti:

  A/S SEB banka LV06UNLA0050014307758
A/S Swedbank LV85HABA0551019936546

*Jau iepriekš informēts, ka 2021. gada 1. jūlijā, darbu sākot jauno no-
vadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. 
Tās rezultātā jaunajā Cēsu novadā tiek apvienoti līdzšinējie Amatas, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas 
novadi. 

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, 
iedzīvotāji joprojām varēs saņemt informāciju un pakalpojumus ieras-
tajā kārtībā un sev tuvākajā pārvaldē. Līdzšinējo novadu pašvaldību ies-
tādes darbu turpina jaunā Cēsu novada apvienību pārvalžu struktūrās. 
Piemēram, bijušā Pārgaujas novada pašvaldības nodaļas, bibliotēkas, 
kultūras nami un skolas tiek apvienotas Cēsu novada Pārgaujas apvie-
nības pārvaldē, un savu atrašanās vietu nemaina.

Cēsu novada pašvaldība 
aicina darbā

izpilddirektora vietnieku
 Aicinām darbā Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku, kurš vai kura spēj veidot un 

vadīt mūsdienīgu iestādi, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
 Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsu novadam augt, tad pievienojies mūsu komandai!

 Izpilddirektora vietnieka galvenie amata pienākumi: 
•	plānot,	organizēt	un	nodrošināt	 Iestādes	 “Cēsu	novada	centrālā	administrācija”	 (turpmāk	–	 ies-

tāde) funkciju un uzdevumu pildīšanu; 
•	vadīt	iestādes	administratīvo	darbu,	nodrošinot	tā	nepārtrauktību,	lietderību	un	tiesiskumu;	
•	pārvaldīt	iestādes	finanšu	un	citus	resursus,	rīkoties	ar	iestādes	rīcībā	esošajiem	finanšu	līdzekļiem	

un mantu lietderīgi un likumīgi; 
•	apstiprināt	un	vīzēt	dažādus	iestādes	grāmatvedības	dokumentus,	slēgt	līgumus	un	parakstīt	citus	

iestādes kompetences ietvaros saistītus dokumentus; 
•	sagatavot	un	kontrolēt	iestādes	budžetu;	
•	noteikt	iestādes	amatpersonu	un	darbinieku	pienākumus,	kā	arī	atlīdzību,	pieņemt	darbā	un	atlaist	

no darba iestādes darbiniekus, nodrošinot personāla dokumentu pārvaldību iestādē; 
•	pieņemt	lēmumus,	tai	skaitā	izdot	administratīvos	aktus	un	to	izpildu	dokumentus,	par	iestādes	

kompetencē esošajiem jautājumiem; 
•	pārstāvēt	iestādi	valsts	un	pašvaldību	institūcijās,	tiesā	un	attiecībās	ar	privātpersonām	un	uzņē-

mējiem; 
•	nodrošināt	iestādes	veikto	publisko	iepirkumu	tiesiskumu;	
•	veikt	citus	pienākumus,	kas	paredzēti	spēkā	esošajos	normatīvajos	aktos,	domes	lēmumos.

 Izpilddirektora vietnieka amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās 
pieredzes prasības:

•	augstākā	izglītība;
•	vismaz	3	gadu	nepārtraukta	vadības	pieredze	vidēji	lielā	vai	lielā	organizācijā;
•	valsts	valodas	prasmes	augstākajā	līmenī	un	angļu	valodas	un	/	vai	citas	ES	oficiālās	valodas	pras-

mes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
•	izpratne	par	valsts	pārvaldes,	pašvaldības	darbu	un	administratīvo	procesu	iestādē;
•	izpratne	par	pašvaldības	administrācijas	darba	organizēšanu,	tajā	skaitā	izpratne	par	valsts	pārval-

des iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
•	zināšanas	par	iekšējās	kontroles	sistēmas	izstrādi	un	uzturēšanu	iestādē;	
•	personāla	vadības	pieredze	un	zināšanas,	kas	ietver	personāla	plānošanu,	personāla	vadības	stra-

tēģijas, politikas un mērķu izvirzīšanu un ieviešanu iestādē, priekšzināšanas dažādības vadībā;
•	pieredze	projektu	sagatavošanas	un	ieviešanas	vadīšanā;
•	labas	prezentēšanas,	 plānošanas	un	organizatoriskās	prasmes,	 precizitāte	 un	 augsta	 atbildības	

sajūta;
•	komunikācijas	un	informācijas	vadība,	spēja	komunicēt	klātienē	un	izmantot	aktuālākos	tiešsaistes	

komunikācijas rīkus un paņēmienus;
•	digitālās	prasmes	augstā	līmenī;
•	profesionāla	pieredze	juridisko	jautājumu	risināšanā	tiks	uzskatīta	par	priekšrocību,	tai	skaitā	ies-

tādes veikto publisko iepirkumu jautājumu jomā.

Izpilddirektora vietnieka amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:
•	orientācija	uz	attīstību	un	rezultātu	sasniegšanu;
•	konceptuālā,	analītiskā	un	stratēģiskā	domāšana;
•	spēja	pieņemt	lēmumus	un	uzņemties	atbildību;
•	komandas	vadīšana	un	darbinieku	motivēšana;
•	organizācijas	vērtību	apzināšanās;
•	pārmaiņu	vadība.

Iesniedzamie dokumenti:
•	motivēta	pieteikuma	vēstule	(iekļaujot	informāciju	par	atbilstību	izvirzītajām	prasībām,	tai	skaitā	

aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi un stilu);
•	dzīves	gaitas	apraksts	(CV);
•	augstāko	izglītību	apliecinošu	dokumentu	kopijas,	kā	arī	izziņas	kopija	par	to,	kādam	Latvijā	pie-

šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
•	iestādes	“Cēsu	novada	centrālā	administrācija”	attīstības	vīzija	(līdz	2	lpp.).

Mēs piedāvājam:
•	darba	iespējas	uz	rezultātu	vērstā,	progresīvā	pašvaldībā;
•	profesionālās	izaugsmes	iespējas,	attīstot	un	pilnveidojot	prasmes;
•	veselības	apdrošināšanu	un	citus	labumus	atbilstoši	darba	rezultātiem	un	normatīvos	noteiktajam;
•	stabilu	atalgojumu	(2353	EUR	pirms	nodokļu	nomaksas).

Konkursa nolikums skatāms: https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/zi%C5%86u_faili/NOLI-
KUMS_IZPILDDIREKTORA_VIETNIEKS.pdf

Konkursā iesniedzamos dokumentus, to kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada 
pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) 
vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv  ar norādi “Izpilddirektora vietnieks” līdz 2021. gada 
11. augustam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinā-
tos pretendentus.

mailto:vakances@cesis.lv
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Apstiprināti ar Pārgaujas no-
vada domes 27.05.2021. sēdes 
lē mumu Nr. 113 (protokols Nr. 5, 
15. §).

Grozījumi izdarīti ar Pārgaujas 
novada domes  28.06.2021.  sēdes 
lēmumu Nr. 134 (protokols Nr. 6, 
20. §).

Pārgaujas novada pašvaldība
Pārgaujas novada Raiskuma  

pagastā
2021. gada 27. maijā

Izdarīt Pārgaujas  novada do-
mes 2017. gada 21. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgaujas 
novadā”  (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 
nosaukumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, likuma “Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 25.2 

panta pirmo un piekto daļu, Mi-
nistru kabineta 2018. gada 26. jū-
nija noteikumu Nr. 354 “Audžu-
ģimenes noteikumi” 78. punktu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumu Nr. 857 “No-
teikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ār-
pusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās” 27., 28., 30., 31., 311. punktiem, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 36. panta sesto 
daļu un Ministru kabineta 2020. 

Saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 
21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

gada 17. decembra noteikumu Nr. 
809 “Noteikumi par mājsaimnie-
cības materiālās situācijas izvēr-
tēšanu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu” 15. punktu.”;

2. aizstāt visos saistošajos 
noteikumos vārdus “persona (ģi-
mene)” (attiecīgajā locījumā) ar 
vārdiem “mājsaimniecība” vai “at-
sevišķa persona mājsaimniecībā” 
(attiecīgajā locījumā);

3. aizstāt visos saistošajos 
noteikumos vārdus “dzīvokļa pa-
balsts” (attiecīgajā locījumā) ar 
vārdiem “mājokļa pabalsts” (attie-
cīgajā locījumā);

4. izteikt IV nodaļas 8., 9. un 
10. punktus šādā redakcijā:

“8. izvērtējot mājsaimniecības 
materiālo situāciju, klientam 
piešķir visu iespējamo sociālo 
palīdzību, kas viņam pienākas”;
“9. Mājokļa pabalstu aprēķina 
un piešķir Ministru kabineta 
noteiktā kārtībā”;
“10. Mājokļa pabalstu izmaksā 
vienu reizi par iepriekšējiem 
trīs mēnešiem, balstoties uz 
pē dējo tris mēnešu periodā 
iesnieg  tajiem dokumentiem 
mā jokļa pabalsta aprēķināša-
nai, izņemot mājokļa pabalstu 
cietā kurināmā iegādei, kuru 
iz maksā vienu reizi kalendārā 
gada laikā”;
5. izteikt noteikumu 3.1. pun-

ktu šādā redakcijā:
“3.1. garantētā minimālā ienā-

kuma pabalsts”;
6. izteikt III nodaļu šādā re-

dakcijā: 

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 7
“Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 21. 
decembra saistošie noteikumi Nr. 15 «Par sociālajiem pabalstiem» 
(turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 15).
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809. 
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka mājokļa pabalsta aprēķina 
un izmaksas kārtību un spēkā stāšanās laiku ar 01.07.2021.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi ir nepieciešami, lai pilnveidotu sociālās palīdzības 
saņemšanas sistēmu Latvijā.
Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Pārgaujas novada 
pašvaldības 2017. gada 21. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi) paredz piemērot formulu mājokļa pabalsta aprēķināšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu – finanšu 
līdzekļi paredzēti 2021. gada budžetā.

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošie noteikumi 
pēc to apstiprināšanas tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv.

“III. GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ 
IENĀKUMA PABALSTS 
5. Garantētā minimālā ienā-
kuma pabalstu – materiāls 
atbalsts naudas izteiksmē 
minimālo ikdienas izdevumu 
apmaksai (turpmāk – GMI) 
piešķir atbilstoši Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta pirmajā daļā 
noteiktajā apmērā. Pašvaldība 
GMI pabalstu izmaksā 1 (vienu) 
reizi mēnesī piešķirtā trūcīgas 
mājsaimniecības statusa pe-
riodā.”; 
6. Pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai izmaksā personai naudā 
pagasta pārvaldes kasē vai 
pārskaita uz personas kontu.”;
7. izteikt V nodaļas 11.1, 11.2. un 

11.3. punktus šādā redakcijā:
“11.1. “vienreizēju pabalstu pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai, 
nav mazāks par 218 euro, bēr-
nam ar invaliditāti kopš bērnī-
bas – 327 euro;”
“11.2. vienreizēju pabalstu sa-
dzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, kura apmērs 
nav mazāks par 820,05 euro;”;
“11.3. pabalstu ikmēneša izde-
vumiem bērnam, kas turpina 
mācības vai studijas un sek-
mīgi apgūst programmu, kas 
nav mazāks par 109 euro un 
bērnam ar invaliditāti kopš 
bērnības – 163 euro.”

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

28. jūnijā notika pēdējā Pār-
gaujas novada pašvaldības do-
mes sēde un tajā tika izskatīts 21 
jautājums:

Deputāti noklausījās pašvaldī-
bas izpilddirektores sniegto pār-
skatu par 27.05.2021. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu 
un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
•	 izdot	 	 saistošos	 	 noteiku-

mus Nr. 8 ,,Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Pārgaujas no-
vada pašvaldības budžets 2021.
gadam””; 
•	 veikt	 precizējumus	 Pār-

gaujas novada domes 2021. gada 
27. maija Saistošajos noteikumos 
Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas novada 
domes 2017. gada 21. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgaujas 
novadā””; 
•	 ņemt	 aizņēmumu	 Valsts	

kasē projekta “Pašvaldības auto-
ceļu posmu atjaunošana’’ realizā-
cijai; 
•	 apstiprināt	 zemes	 ierīcības	

projektu Pārgaujas novada Rais-
kuma pagasta nekustamiem īpa-
šumiem; 
•	 atļaut	sadalīt	Pārgaujas	no-

vada Stalbes pagasta nekustamos 
īpašumus, izveidot jaunus nekus-
tamos īpašumus un piešķirt tiem 
nosaukumus;
•	 iznomāt	 pašvaldībai	 piede-

rošo nekustamo īpašumu Pārgau-
jas novada  Raiskuma pagastā;
•	 pagarināt	ar	biedrību	med-

nieku klubs “Šalc zaļais mežs” no-

28. jūnija Pārgaujas novada 
domes sēdes apskats

slēgto medību līguma termiņu uz 
trīs gadiem;
•	 nodot	atsavināšanai	nekus-

tamo īpašumu “Palejas” Pārgaujas 
novadā un noteica nosacīto cenu; 
•	 veikt	 grozījumus	 Pārgaujas	

novada Straupes pagasta nekus-
tamā īpašuma zemes nomas lī-
gumā;
•	 noteikt	 lietošanas	 mērķi	

Stalbes pagasta nekustamā īpa-
šuma zemes vienībai;
•	 nodot	 atsavināšanai	 vairā-

kus pašvaldībai piederošos ne-
kustamos īpašumus:

- “Pašvaldības starpgabali” ze-
mes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42740080116, 
- zemes vienību “Rudzi” Strau-
pes pagastā;
•	 apstiprināt	 vairākus	 izsoles	

rezultātus par:
- zemes vienību “Gundegas 6”, 
Raiskuma pagastā 
- zemes vienību “Gundegas 11”, 
Raiskuma pagastā
- zemes vienību “Gundegas 12”, 
Raiskuma pagastā
- zemes vienību “Gunde-
gas 58”, Raiskuma pagastā 
- zemes vienību “Gunde-
gas 64”, Raiskuma pagastā
•	 slēgt	īres	līgumu;	
•	 apstiprināt	 Pārgaujas	 no-

vada pašvaldības 2020. gada 
publisko pārskatu. 

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

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

2021. gada februārī tika ap-
stiprināti izsoles rezultāti par 
pašvaldībai piederošā nekstamā 
īpašuma “Rozulas skola” atsavinā-
šanu. Izsolē iegūtais finansējums, 
ņemot vērā to, ka Rozulas tautas 
nams vietējai kopienai ir ļoti nozī-
mīgs, tiek novirzīts tieši tam. 

2021. gada jūlijā ir uzsākti tau-
tas nama fasādes vienkāršoti re-
novācijas darbi. Būvdarbu gaitā 

tiks veikti fasādes sagatavoša-
nas darbi – attīrīšana, dažādu tās 
elementu demontāža, apstrāde 
ar fungicīdu. Turpinājumā notiks 
izdrupušā apmetuma remonts, 
plaisu špaktelēšana, gruntēšana, 
apmetuma uzklāšana un ārsienu 
krāsošana. Papildus tam tiks uz-
stādītas jaunas ūdens notekcau-
rules un logu un durvju aiļu krā-
sošana.

Līgums par būvdarbu veikšanu 
noslēgts ar uzņēmumu SIA “Ac-
cent Būve”, un, saskaņā ar līgum-
nosacījumiem, fasādes renovāciju 
plānots pabeigt trīs mēnešu laikā. 

Uzsākti Rozulas tautas 
nama fasādes remontdarbi

Uzsākti fasādes renovācijas darbi Rozulas tautas namam. Foto: Iluta Balode
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18.–19. augusts
Mednieku apmācību un atpūtas bāze “Mārkulīči”

PĀRGAUJAS JAUNIEŠU SALIEDĒŠANĀS PASĀKUMS

Dalībnieku skaits ierobežots! Piesakies:

https://ej.uz/Lauzt_robezas_21

Vairāk informācijas: www.pargaujasnovads.lv

JAUNATNES STARPTAUTISKO
PROGRAMMU AĢENTŪRA

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

Jau ceturto gadu Mednieku 
apmācības un atpūtas bāzē “Mār-
kulīči” 18. un 19. augustā notiks 
Pārgaujas jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt robežas”. 

Jauniešu saliedēšanās pasā-
kums vasarā nu jau kļuvis par gai-
dītu notikumu Pārgaujas jauniešu 
vidū. Pasākuma mērķis nemainīgi 
ir uzlabot jauniešu savstarpējās 
attiecības, veicināt komunikāciju, 
kā arī motivēt uz aktīvāku darbo-
šanos un diskutēt par jauniešiem 
aktuālām tēmām, piemēram, par 
šogad īpaši nozīmīgo tematu – 
jauniešu emocionālā labsajūta, 
kas ievērojami psliktinājusies Co-
vid-19 pandēmijas dēļ. Ja iepriek-
šējos pasākuma norises gados 
centrālais pasākuma objekts ir bi-
jusi komanda un komandas darbs, 
tad plānots, ka šogad galvenais 
fokuss būs uz indivīdu, katra paša 
savu iekšējo robežu laušanu, bet 
kopējā pasākuma tēma būs mo-
tivācija, lai veicinātu jauniešu 
pašapzināšanos un savu iekšējo 
motivācijas rezervju atjaunošanu. 

Turpināsim iesākto draudzību 

Jaunieši aicināti piedalīties ikgadējā saliedēšanās pasākumā 
“Lauzt robežas”

ar jauniešiem no Jūrmalas un 
Alojas, kuri arī šogad piedalīsies 
saliedēšanās pasākumā “Lauzt 
robežas”, tādējādi veicinot labās 
pieredzes apmaiņu un socializē-
šanos jauniešu vidū, kā arī jaunu 
sadarbību un sadraudzību veido-
šanu. 

Pirmajā pasākuma dienā pa-
redzētas iepazīšanās aktivitātes, 
tikšanās un diskusijas ar pārstei-
guma viesiem, kā arī dažādas 
brīvā laika aktivitātes – sporta 
spēles, kopīga muzicēšana pie 
ugunskura. Savukārt otrajā dienā 
ar jauniešiem darbosies profesio-
nāli personības izaugsmes treneri 
no organizācijas “Piedzīvojuma 
gars”, lai kopīgi meklētu atbildes 
uz jautājumiem: Kas ir motivācija? 
Vai tā ir neizsmeļams resurss? 
Kad tā beidzas? Kur to meklēt un 
kā to atjaunot?

Pasākumā aicinām piedalīties 
Pārgaujas novada jauniešus ve-
cumā no 13 līdz 25 gadiem, bet 
atgādinām, ka jauniešiem, kuri vēl 
nav sasnieguši 18 gadu vecumu, 
dalībai pasākumā nepieciešama 
viņu vecāku vai likumīgo aiz-
bildņu parakstīta atļauja, kuras 
sagatave un iekšējās kārtības 
noteikumi tiks nosūtīti ikvienam, 
kurš pieteiksies dalībai pasākumā. 

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

Kopš 2019. gada Pārgaujas 
apvienība ir partnerorganizācija 
projektā “STAR – Street ARt”, ko 
finansē Eiropas Savienības prog-
ramma “Eiropa pilsoņiem”. Pro-
jekta mērķis ir ielu mākslas kā ins-
trumenta pilsoniskās līdzdalības 

Projekta “Street ARt” partnerorganizācijas tiekas Itālijā
veicināšanai un sociālās atstumtī-
bas mazināšanai izmantošana. 

No 21. līdz 23. jūlijam Arcug-
nano pašvaldībā, kas ir projekta 
vadošais partneris, notika part-
nerorganizāciju pirmā starptau-
tiskā tikšanās, kas bija plānota 
2020. gada pavasarī, bet tika 
atlikta Covid-19 straujās un ap-
jomīgās izplatības dēļ. Pārgaujas 
apvienību starptautiskajā vizītē 
pārstāvēja Attīstības plānošanas 

nodaļas vadītāja Eva Meijere un 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste Iluta Balode. 
Satiekoties klātienē, projekta 
part neri prezentēja savas organi-
zācijas, iepriekšējo pieredzi pro-
jektos, kas saistīti ar ielas mākslu, 
kā arī par plānotajām vietējām 
aktivitātēm “STAR” ietvaros. 
Starptautiskās vizītes laikā notika 
arī ielu mākslas apskate Arcug-
nano pašvaldībā, ko vadīja mērs 
Paolo Pellizzari, rādot piemērus, 
kā sienu zīmējumi, kas tapuši sa-
darbībā ar māksliniekiem no da-
žādām Eiropas valstīm, padarījuši 
interesantu publisko infrastruk-
tūru, piemēram, skolu, pirmssko-
las izglītības iestādi, sporta zāli. 

Kopā projektā piedalās part-
neri no 14 valstīm: Albānijas, Bos-
nijas un Hercegovinas, Čehijas, 
Francijas, Itālijas, Kosovas, Latvi-
jas, Portugāles, Polijas, Rumāni-
jas, Serbijas, Slovēnijas, Vācijas, 
Nīderlandes. “STAR” projekta 
ietvaros plānoti vēl trīs starptau-
tiski pasākumi Portugālē, Kosovā 
un Nīderlandē, kuru mēķis ir la-
bās pieredzes un starpkultūru 
apmaiņa, kā arī Eiropas pilsētu 
tīkla veidošana tieši ielu mākslas 
kā līdzekļa pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai. 

Tāpat arī paredzētas vietējās 
aktivitātes katrā no partnerval-
stīm, iesaistot tajās vietējos iedzī-

votājus no dažādām sociālajām 
grupām – skolēnus, seniorus, vi-
dējās paaudzes iedzīvotājus un 
jauniešus ar mērķi veicināt vietējo 
iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību 
un solidaritāti, īstenot sabiedrības 
informēšanas aktivitātes (deba-
tes, intervijas, aptaujas, publici-
tāte sociālajos medijos), dažādu 
sociālo grupu pārstāvju veiksmī-
gākai integrēšanai izmantot ne-
formālās izglītības metodes, kā arī 

piederības sajūtas veicināšanai.
Pārgaujā projekta ietvaros plā-

nots veidot sienas gleznojumu 
A. Bieziņa Raiskuma pamatsko-
las teritorijā, sadarbībā ar grafiti 
māklsinieku, kā arī sienas zīmē-
juma tapšanas procesā iesaisīt 
jauniešus, lai aktualizētu sociālās 
iekļaušanas un pilsoniskās līdz-
dalības tematus, kā arī veicinātu 
jauniešu izpratni par ielu mākslu. 

Ņemot vērā valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasā-
kumus Covid-19 izplatības ierobe-
žošanai, saliedēšanās pasākums 
notiks saskaņā ar tiem, kas no-
zīmē, ka, lai piedalītos pasākumā, 
tā dalībniekiem jāuzrāda derīgs 
Covid-19 sertifikāts, kas apliecina 
vakcinēšanos vai jāveic testēšana, 
kas nepieciešamības gadījumā 
jauniešiem tiks nodrošināta tieši 
pirms pasākuma. 

Atgādinām, ka nakšņošana no-
tiks teltīs, tāpēc dalībniekiem ne-
pieciešamas savas teltis un viss 
vajadzīgais nakšņošanai tajās, kā 
arī laikapstākļiem atbilstošs ap-
ģērbs. 

Dalība pasākumā bez maksas. 
Vietu skaits ir ierobežots. Pieteik-
šanās līdz 16. augustam.

Lai pieteiktos, aizpildi anketu 
https://ej.uz/Lauzt_robezas_21.

Projekts “Lauzt robežas” (iden-
tifikācijas Nr. VP2021/1-82) tiek 
īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmā 2021.–2023. gadam. 

Papildus informācija:
Iluta Balode, 
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, 
+371 26368154 

Zīmējums uz skolas sienas Arcugnano pašvaldībā, Itālijā. Foto: Iluta Balode

Pārgaujas apvienību starptautiskajā vizītē pārstāvēja Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja Eva Meijere un sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste Iluta Balode.

https://ej.uz/Lauzt_robezas_21
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NOTĪBA), Biruta Mežale (Jaunā 
VIENOTĪBA), Andris Mihaļovs 
(VIDZEMES PARTIJA), Indriķis 
Putniņš (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Ivo Rode (“Kustība 
“Par!””, “PROGRESĪVIE”), Jānis 
Rozenbergs (Jaunā VIENOTĪBA), 
Elīna Stapulone (Latvijas attīstī-
bai), Inese Suija-Markova (Jaunā 
VIENOTĪBA), Laimis Šāvējs (“LAT-
VIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), 
Ainārs Šteins (Jaunā VIENOTĪBA), 
Hardijs Vents (“LATVIJAS ZEM-
NIEKU SAVIENĪBA”), Juris Žagars 
(Jaunā VIENOTĪBA).

Daiga Hofmane,
projekta koordinatore,
neformālā grupa “Mēs 
Raiskumam”

Īstenots Pārgaujas 2021.gada 
projektu konkursa atbalstīts pro-
jekts “Aleksandra Bieziņa Rais-
kuma pamatskolas vides labiekār-
tošana”. 

Skolas pagalmā visus tagad 
priecē skolēnu un darbinieku vei-
dotas skujeņu un daudzgadīgo 
augu dobes. Dobēs iestrādāta 
kūdra un mēslojums, iestādīti augi 
atbilstoši ainavu arhitektes Vine-
tas Radziņas skicei. Dobēs aug 
fizokarpi, grimoņi, kadiķi, dažādu 
veidu hortenzijas, tūjas, spirejas 
un citi augi. Ap iestādītajiem au-
giem zemes virskārta tika mul-
čēta, lai pasargātu no izžūšanas 
un kavētu nezāļu attīstību. 

Paldies par ieguldījumu sko-
las saimniekam Intam Bakānam, 
grāmatvedei Guntai Brokai, kā 

Labiekārtots Raiskuma 
skolas pagalms

arī čaklajiem tehniskajiem un ap-
rūpes darbiniekiem, kuri ar lielu 
degsmi veica dobju izveidi un 
stādīšanu. Kā jau iepriekš esmu 
teikusi, – prieks rakstīt projektus, 
ja tik atsaucīga īstenošanas ko-
manda.

Kā bieži projektos notiek, plāni 
ir lielāki par pieejamo finansē-
jumu, tāpēc svarīgi atrast atsau-
cīgus uzņēmējus, kuri sadarbojas, 
piešķirot atlaides vai uzdāvinot 
savu produkciju. Liels paldies SIA 
“UNGURI” par kūdras dāvinājumu 
un loģistikas vadītājai Dacei Ape-
lei par atsaucību. Paldies Pārgau-
jas apvienības pārvaldei par gal-
veno finansējumu un Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolai 
par līdzfinansējumu, lai viss va-
rētu notikt plānotajā apmērā!

Lai zaļo un kuplo! Prieks par 
aizvien sakoptāku vidi ap skolu! 
Ceram uz projektu konkursu tur-
pinājumu nākamgad!

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) 
aicina Cēsu novada pilsoniskās sa-
biedrības organizācijas (biedrības 
un nodibinājumus) iesniegt savus 
pieteikumus Stratēģisko projektu 
un Ilgtermiņa darbības atbalsta 
(IDA) konkursos līdz š.g. 6. sep-
tembra plkst. 14.00. 

Abos konkursos var pieteikties 
organizācijas, kuras darbojas vis-
maz 3 gadus un kuru darbības fo-
kuss atbilst vienai no AIF atbalstā-
majām darbības jomām:
•	 demokrātija,	 iedzīvotāju	

līdzdalība, laba pārvaldība un at-
klātība;
•	 cilvēktiesības	un	vienlīdzīga	

attieksme, novēršot jebkādu dis-
krimināciju rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
dzimuma, invaliditātes, vecuma, 
seksuālās orientācijas vai dzi-
muma identitātes dēļ;
•	 sociālais	taisnīgums	un	ma-

zaizsargāto grupu iekļaušana.
Svarīgi, ka organizācija ir caur-

skatāma un atklāta darbība un 
pārvaldes struktūra – tā publisko 
savus gada pārskatus, pārvaldes 
un izpildinstitūcijas locekļus un 
jaunu biedru uzņemšanas nosacī-
jumus.

Stratēģisko projektu konkursā 
tiks atbalstīti 10 projekti uz 24–30 
mēnešiem ar konkrētām akti-
vitātēm ar atbalstu no 40 000 
līdz 105 000 eiro. Projekti, kuru 
aktivitāšu kopums varētu radīt 
ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas de-
mokrātijas kultūrā vai cilvēktie-
sību stiprināšanā Latvijā un kuros 
tiek pausts projekta iesniedzēja 
stratēģiskais redzējums, kā šīs iz-
maiņas panākt un iesniedzējs pār-
liecina par savām spējām to veikt. 
Tā kā AIF finansējuma apmērs 
ir gana apjomīgs, PSO kopējam 
apgrozījumam pēdējos trīs ga-
dos (2018.–2020.) ir jābūt vismaz 
60 000 eiro, kas norāda uz NVO 
pieredzi darbībā ar lielāka apjoma 
finansēm. 

Lai sekmīgāk sagatavotu Stra-
tēģiskā projekta pieteikumu, aici-
nām:
•	 noskatīties	 Informatīvo	 se-

AIF Stratēģiskais un Darbības atbalsta 
konkurss – spēcīgu Cēsu novada 
NVO atbalstam

mināru https://ej.uz/19yj (AIF You-
tube kanālā).
•	 iesaistot	 donorvalstu	 Islan-

des, Lihtenšteinas un Norvēģijas 
partnerorganizācijas pieredzes 
apmaiņu un kopīgu aktivitāšu 
īstenošanai, AIF piedāvā kom-
pensēt līdz 1800 eiro ceļošanas 
izdevumus, kas radušies projekta 
partnerības veidošanas vizīšu or-
ganizēšanai klātienē. Vairāk info – 
https://ej.uz/4te4 

Ilgtermiņa darbības atbalsta 
(IDA) konkursā tiks atbalstīti sep-
tiņi projekti uz 2 gadiem ar at-
balstu 100 000 eiro, nepiesakot 
konkrētas aktivitātes un detali-
zētu budžetu. Šajā konkursā PSO 
kopējam apgrozījumam pēdējos 
trīs gados (2018.–2020.) ir jābūt 
vismaz 80 000 eiro. Tomēr PSO ir 
jābūt vairākgadu darbības plānam 
(stratēģijai). Piedaloties IDA kon-
kursā, PSO jāiesniedz spēkā esošs 
vismaz 3 gadu darbības plāns.

Svarīgi, ka organizācijas pa-
matdarbība un vairākgadu darbī-
bas plāns atbilst un ir saistīts ar 
AIF programmas “Demokrātijas 
kultūra” mērķa un vismaz 1 rezul-
tāta sasniegšanu, kā arī organizā-
cijai jau ir pieredze sava darbības 
plāna īstenošanā laika posmā tieši 
pirms tiek iesniegts pieteikums. 
Jāuzsver, ka par izlietojumu AIF 
būs jāatskaitās ar organizācijas 
gada pārskatiem, tādējādi nodro-
šinot AIF pilnu piekļuvi informā-
cijai, kas raksturo organizācijas 
saturisko un finansiālo darbību. 
Šāds konkurss tiek pilotēts jeb iz-
mēģināts pirmo reizi.

Pieteikumi abos konkursos ie-
sniedzami AIF projektu tiešsaistes 
sistēmā https://projekti.activeci-
tizensfund.lv/, kur nepieciešams 
reģistrēties.

Individuālas konsultācijas klā-
tienē vai Zoom platformā – pie-
ejamas pie AIF reģionālajiem 
koordinatoriem – konsultantiem. 
Vidzemē informācijas punkts at-
rodas Valmieras novada fondā, 
Garā ielā 10, Valmierā. Konsultā-
cijām vēlams pieteikties iepriekš, 
rakstot uz e-pastu gundega.si-

lina@vnf.lv vai zvanot pa tālruni 
27820430.

AIF programma Latvijā tiek 
īstenota no 2020. līdz 2024. ga-
dam ar mērķi stiprināt pilsonisko 
sabiedrību un iedzīvotāju līdzda-
lību, kā arī vairot mazaizsargāto 
iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka 
informācija par AIF un tā konkur-
siem atrodama mājaslapā: 

www.activecitizensfund.lv. 
Papildu informācija:
Gundega Siliņa,  Valmieras no-

vada fonda projektu vadītāja, AIF 
reģionālā koordinatore – konsul-
tante Vidzemē; tālr. 20258200; 
e-pasts: gundega.silina@vnf.lv;

http://www.vnf.lv / Facebook.
com/ValmierasFonds/

Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez maksas 
nodot nolietotu elektrotehniku, vērš 
uzmanību uz elektrodrošību
Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
vadītāja

No 1. līdz 31. augustam notiks 
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta 
akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, 
zvanot uz ZAAO biroju, varēs 
pieteikt neizjauktas nolietotas 
elektrotehnikas bezmaksas sa-
vākšanu (iekārtas izmērs vismaz 
60 x 40 x 40 cm). 

Ar līdzīgām akcijām tās orga-
nizatori ik gadu vērš uzmanību uz 
vides aizsardzību un šogad, sa  -
darbībā ar AS “Sadales tīkls”, uz-
manība tiek pievērsta arī elektro-
drošībai, jo nolietota un bojāta 
elek tronika ir iemesls desmitiem 
elektro  traumu un ugunsgrēku.

ZAAO Atkritumu apsaim-
niekošanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Elektriskās un elektro-

niskās iekārtas, ko lietojam savās 
mājsaimniecībās un darba vietās, 
ir izgatavotas no dažādiem mate-
riāliem, no kuriem līdz pat 90 % ir 
iespējams pārstrādāt. Šīs iekārtas 
satur arī dažādas kaitīgas vielas, 
piemēram, freonu, dzīvsudrabu, 
svinu, hromu, tāpēc elektriskie 
un elektroniskie atkritumi nekādā 
ziņā nedrīkst nonākt dabā, tie jā-
nodod atkritumu apsaimniekota-
jiem. ZAAO rūpējas, lai šie atkri-
tumi nonāktu uz pārstrādi.”

Akciju šogad atbalsta “Sadales 
tīkls”, vēršot uzmanību uz elek-
trodrošību. “Sadales tīkla” Mācību 
centra elektrozinību mācību va-
dītājs Artūrs Šmats: “Savu laiku 
nokalpojušai un bojātai elektro-
tehnikai nav vietas mājoklī, jo tā ir 
bīstama mūsu veselībai un dzīvī-
bai, kā arī rada ugunsgrēku riskus 
īpašumā. Diemžēl nereti turpinām 

lietot bojātas elektroierīces un arī 
cenšamies paši tās “saremontēt”, 
bojātās vietas notinot ar izolācijas 
lenti, – šāda rīcība nav pieļaujama, 
jo bojāta elektroierīce ir kā bumba 
ar laika degli, kas liktenīgā mirklī 
var kļūt par iemeslu smagai vai le-
tālai elektrotraumai vai postošam 
ugunsgrēkam!”

“Sadales tīkls” uzsver, ka ik 
gadu elektrotraumas Latvijā gūst 
des mitiem cilvēku – gan bērni, 
gan pieaugušie, turklāt vidēji des-
mit cilvēkiem gūto elektrotraumu 
sekas ir letālas. “Šogad sešos mē-
nešos ir reģistrētas pavisam 27 
elektrotraumas, tostarp pieci cil-
vēki gūto elektrotraumu rezultātā 
gāja bojā. Atceries – mājās nav 
vietas elektroierīcēm ar bojātu va-
da izolāciju vai citiem acīmredza-
miem defektiem! 

Turpinājums 6. lpp.

No 1. jūlija jauns Cēsu novads

A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas pagalma labiekārtošanas darbi. 
Foto: Daiga Hofmane

Turpinājums no 1. lpp.

Attiecīgi par pārvalžu vadī-
tāju pienākumu izpildītājiem līdz 
amatu konkursu noslēgšanai 
apstiprināti: Amatas apvienības 
pārvaldes vadī tā ja p. i. Elita Eglīte, 
Jaunpiebalgas apvie nības pārval-
des vadītāja p. i. Dace Bišere-Val-
demiere, Līgatnes apvienības pār-
valdes vadītāja p. i. Anete Dzērve, 
Pārgaujas apvienī bas pārvaldes 
vadītāja p. i. Maruta Drubiņa, Prie-
kuļu apvienības pārvaldes vadī-
tāja p. i. Evita Šīrante, Vecpiebal-

gas apvienības pārvaldes vadītāja 
p. i. Lelde Burdaja.

Cēsu novada domē ievēlēti 
19 deputāti no visiem bijušajiem 
novadiem: Ēriks Bauers (Jaunā 
VIENOTĪBA), Inga Cipe (Jaunā 
VIENOTĪBA), Atis Egliņš-Eglītis 
(Jaunā VIENOTĪBA), Ella Frīdval-
de-Andersone (Vidzemes partija), 
Erlends Geruļskis (Jaunā VIENO-
TĪBA), Guntis Grosbergs (Nacio-
nālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tē-
vzemei un Brīvībai/LNNK”), 
Jānis Kārkliņš (Latvijas attīstībai), 
Andris Melbārdis (Jaunā VIE-

https://www.facebook.com/hashtag/m%C4%93sraiskumam?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4gxYmj67TWmxN8FQsOnIOqvNjbGZ4jeImWDFKe7dJ0bUb7mpANX4AqzfQUDF_eryRGy76ZBRD-xkyOqJcwNt7zy3d1e0_PU8CSMBXozcTv0ismqj8yvxs7FwljoWEiibEyCnLUFgOVXGzwPJGlxYT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C4%93sraiskumam?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4gxYmj67TWmxN8FQsOnIOqvNjbGZ4jeImWDFKe7dJ0bUb7mpANX4AqzfQUDF_eryRGy76ZBRD-xkyOqJcwNt7zy3d1e0_PU8CSMBXozcTv0ismqj8yvxs7FwljoWEiibEyCnLUFgOVXGzwPJGlxYT&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/19yj
https://ej.uz/4te4
https://projekti.activecitizensfund.lv/
https://projekti.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/konsultacijas.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/konsultacijas.html
mailto:gundega.silina@vnf.lv
mailto:gundega.silina@vnf.lv
http://www.activecitizensfund.lv
mailto:gundega.silina@vnf.lv
http://www.vnf.lv
https://www.facebook.com/ValmierasFonds/
https://www.facebook.com/ValmierasFonds/
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zvani  pa tālruni 26132288  
piesaki  neizjauktas  
nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšanu  
SIA “ZAAO” darbības reģionā
laimē televizoru un citas  
balvas no SIA “ZAAO” un  
AS “Sadales tīkls”

Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz jūsu norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Nolietotā elektrotehnika jānovieto brīvi pieejamā vietā ārpus telpām.

Akcijas nolikums – klientiem.zaao.lv

iekārtas 
izmērs vismaz 
60x40x40 cm

Akcija

SARGI SEVI NO 
ELEKTROTRAUMĀM,  

No 1. augusta līdz 31. augustam

eko
zvans

Droša un 
tīra vide ir 

viena zvana 
attālumā!

nelieto nokalpojušu vai bojātu elektrotehniku –  
nodod to atkritumu apsaimniekotājam!

Turpinājums no 5. lpp.

Tāpat, ja, lietojot elektroierīci, 
ir jūtams, ka tā “sit pa pirkstiem” – 
tas ir signāls, ka no šīs ierīces ir 
iespējami drīz jāatbrīvojas. 

Akcija “EKO ZVANS” ir lieliska 
iespēja nodot pārstrādei savu 
laiku nokalpojušu elektrotehniku, 
šādi gan parūpējoties par savu un 
citu īpašuma iemītnieku drošību, 
gan arī veicinot sakārtotu vidi 
mums apkārt,” papildina A. Šmats.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO dar-
bības reģionā – jaunajos Limbažu, 
Cēsu, Smiltenes, Valkas, Vamieras 
novados, kā arī jaunā Siguldas 
novada Krimuldas un Lēdurgas 
pagastos, jaunajā Saulkrastu no-
vadā (izņemot Sējas pagastu) un 
jaunajā Balvu novadā, līdzšinējo 
Baltinavas, Rugāju un Viļakas no-
vadu pagastos. 

Nolietotas elektrotehnikas sa    -
vāk  šana notiks, izbraucot uz pri-
vātpersonas vai juridiskas per-
sonas norā dīto adresi, iepriekš 
vienojoties par savākšanas dienu. 

Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar 
elektrību vai baterijām darbinātas 
nolietotas sadzīves elektrotehni-
kas savākšanu no klienta adre-
ses, taču akcijas periodā ir atcelta 
transporta maksa un akcijas laikā 
ikviens tās dalībnieks piedalīsies 
izlozē, iegūstot iespēju laimēt 
balvas – televizoru, rokas putekļu 
sūcējus, skandas un citas.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tāl-
runi 26132288. Saņemot neizjauk-
tas nolietotas elektrotehnikas (te-
levizori, ledusskapji, plītis, trauku 
mazgājamās mašīnas, pu tekļu sū-
cēji u. c.) savākšanas pieteikumu 
un pa jautājot klienta atļauju, 
ZAAO biroja darbinieks reģistrēs 
akcijas dalībnieku klientu uzskai-
tes sis tēmā, veicot speciālu atzīmi 
par dalību akcijā. Katrs klients ak-
cijā var veikt neierobežota skaita 
elektrotehnikas vienību savākša-
nas pieteikumus, balvu izlozē pie-

daloties vienu reizi.
Visai pieteiktajai elektrotehni-

kai tās izvešanas dienā jābūt no-
vietotai ārpus telpām – pie kāpņu 
telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, 
iebraucamā ceļa malā, konteineru 
laukumā utml.

Akcijas nolikums pieejams uz-
ņēmuma mājas lapā www.zaao.lv 
šķiroto atkritumu savākšanas sa-
daļā un klientiem.zaao.lv. 

Atgādinām, ka nolietotu neiz-
jauktu elektrotehniku bez maksas 
ikdienā var nodot arī ZAAO darbī-
bas reģiona divdesmit vienā EKO 
laukumā. Nogādājot nolietotu 
neizjauktu elektrotehniku EKO 
laukumā, iedzīvotāji nepiedalās 
akcijā “EKO ZVANS!”.

Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez maksas nodot nolietotu 
elektrotehniku, vērš uzmanību uz elektrodrošību

Anita Kalniņa,
Pārgaujas sociālā dienesta 
vadītāja

1. jūlijā durvis vēris Pusaudžu 
resursu centrs Valmierā, Beātes 
ielā 62. 

Profesionāļu komanda palīdz 
pusaudžiem tikt galā ar tām lie-
tām, kas viņus nomāc, satrauc vai 
sadusmo un, kad viņa paša uz-
vedība, domas un emocijas kļūst 
grūti savaldāmas vai traucē sa-
sniegt to, ko viņš vēlas.

Visi centrā sniegtie pakalpo-
jumi, pateicoties valsts finansē-
jumam, ir bezmaksas, un vietējā 
speciālistu komanda cieši sadar-

Pusaudžu resursu 
centrs

bojas ar kolēģiem Rīgā, lai jaunie-
šiem būtu pieejama daudzpusīga 
palīdzība.

Lai saņemtu pakalpojumu, nav 
nepieciešams nosūtījums. Jebkurš 
var zvanīt uz Valmieras filiāles in-
formatīvo tālruni 26433366. Saru-
nas laikā tiks apzinātas galvenās 
grūtības, problēmas un norunāta 
tikšanās, kuras laikā kopīgi ar spe-
ciālistu tiks skatīts labākais risinā-
jums sadarbība.

http://www.zaao.lv


7

Brīvdabas kino vakars
28. augustā plkst. 21.00 

Raiskuma estrādē
Rešisora Andra Gaujas kaisles drama

“Nekas mūs neapturēs”
(2019)

Kaisles drāma “Nekas mūs neapturēs” ir stāsts par spilgtu perso-
nību – mūzikas producentu Ralfu Dambergu (Andris Keišs), kurš sava 
nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpa-
šumā, kur turklāt vēl mīt viņa divpadsmitgadīgā meita. Eksperiments 
pārvēršas nežēlīgā cīņā katram par savām interesēm. 

Ieeja bez maksas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu 
testu.

Kādu piedzīvojumu varēsiet iz-
just šajā performancē?

Skicēšana dzīvās mūzikas pa-
vadībā ir maņu aptveroša piere-
dze. Tieši tā arī radās nosaukums 
“saMAŅA”. Būt klātesamībā, ski-
cēt kailu modeli un baudīt aukus-
tiskus skaņdarbus – tas patiesi ir 
piedzīvojums.

Ceļojumu mūzikā radīs Musica 
Humana kopā ar Matīsu Čudaru, 
savukārt, Drink and Draw ko-
manda rūpēsies par atbilstošām 
modeles pozām. 

Pasākuma pēdējā daļā fiziskā 
ceļojumā aicināsim piedalīties arī 
apmeklētājus, jo kopā dosimies uz 
kādu unikālu telpu pilī skicēt mo-
deli no pilnīgi citāda skatu leņķa. 

Lielstraupes pils Lielstraupe 
Castle septiņos gadu simtos ir 
izdzīvojusi daudzveidīgas dzīves. 
Tā ir viena no retajām pilīm, ko cē-
lusi un lolojusi viena dzimta – fon 
Rozeni. Vienīgā pils Latvijā, kas 
vienā korpusā apvienota ar baz-
nīcu. Padomju varas gados bijusi 
kā Lielstraupes mašīnu traktoru 

stacijas pārvalde. Vēl joprojām 
pils atrāda stāstus no laika posma, 
kad pili esot apsaimniekojušas 
medicīnas iestādes un par Strau-
pes narkoloģisko slimnīcu Latvijā 
mēdza teikt, ka te “ārstē pat sie-
nas”.

Vai vēlies izstaigāt pili un uzzi-
nāt vairāk? Piesakies pasākumam, 
atzīmē, ka vēlies piedalīties eks-
kursijā plkst. 16.00 gida pavadībā 
un tiekamies 14. augustā!

Skicēšanas pasākums sāksies 
plkst. 17.00.

Vai skicēšanas MATERIĀLI būs 
pieejami?

JĀ! Dodies uz Liestraupes pili 
14. augustā un par skicēšanas pie-
redzi parūpēsimies mēs un mūsu 
atbalstītāji!
•	 Par	 oglēm,	 krītiņiem,	 grafī-

tiem un citiem mākslas piederu-
miem rūpēsies Vilhelms.
•	 Eksperimentus	ar	Koi Brush 

Pens un Micron Pigma rapitogrā-
fiem nodrošina Royal Talens zī-
mols Sakura.
•	 Notestēt	 akrila	 krāsas	 pie-

Lielstraupes pilī notiks audiovizuāls 
modeļa skicēšanas pasākums

dāvās ražotājs JSC “Nevskaya pa-
litra”.
•	 Papīru	 dažādību	 piedāvās	

drukas aģentūra Maraprint.
•	 Planšetēs,	 klipšos	 un	 fan-

tastiskā pieredzē dalīsies Drink 
and Draw komanda!

Lai piedalītos pasākumā – aiz-
pildi pieteikuma anketu! 

Sēdvietas ierobežotā skaitā! 
Piesaki savu šeit: drinkanddraw.
lv/samana

Tiekamies Straupē!
Uzmanību! Ja esi pieteicies 

sēdvietai “saMAŅA” pasākumā un 
saproti, ka netiec – OBLIGĀTI sa-
zinies ar mums! Lai tava rezervētā 
sēdvieta tiek aizpildīta un kāds 
cits varētu doties ar mums šajā 
maņu ceļojumā.

Raksti ziņu pēc iespējas ātrāk 
sociālajos medijos FB un IG vai 
epastā: drinkndrawlatvia@gmail.
com.

Paldies!

Ungurmuižā 8. augustā plkst. 16.00
Agnese EGLIŅA (klavieres)
 Lelde TĪRELE (klavieres)
 Aldis LIEPIŅŠ (klavieres)
 Sanita ZARIŅA (vijole)
 Evita ZĀLĪTE-GROSA (soprāns)

Dzejnieki Jānis ROKPELNIS un Iveta ŠIMKUS
 Latvijas Radio kora solistu vīru grupa:
  Kārlis RŪTENTĀLS (tenors)
  Rūdolfs BĒRTIŅŠ (tenors)
  Jānis KOKINS (bass)
  Pēteris VAICKOVSKIS (bass)

Biļetes cena 15 EUR. 
Biļetes “Biļešu paradīzē” 
un, iepriekš rezervējot, 

pirms koncerta.

Pasākums tiek rīkots daļēji 
drošajā režīmā, 

ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos noteikumus.

http://drinkanddraw.lv/samana
http://drinkanddraw.lv/samana
mailto:drinkndrawlatvia@gmail.com
mailto:drinkndrawlatvia@gmail.com
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Pārgaujas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums “Pārgaujas Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs: Pārgaujas apvienības pārvalde.

 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  Vēstis” tapšanas procesā, 
 ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Rešisora Jāņa Streiča filma NAKTSSARGS UN VEĻAS MAZGĀTĀJA 
(2002) ir mūsdienu pasaka par mīlestību, par to, cik bīstami spēlēties 
ar otra cilvēka jūtām. Šķietami atraidītās mīlestības dēļ Māris apprec 
meiteni, ko nejauši saticis atraidījuma vakarā. Bēgšana no jūtām pārtop 
jaunā mīlestībā.

Ieeja bez maksas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu 
testu.

Haralds Bruņinieks,
Sacensību galvenais tiesnesis

31. jūlijā Cēsu novada Raiskuma 
tautas nama pagalmā Auciemā 
tiks rīkots Latvijas čempionāta pir-
mais posms atlētiskajā vingrošanā 
“Spēka iztu rības vingrojumos”. 
Galvenā pra sība dalībniekiem – iz-
turēt slodzi ar savu izvēlēto svaru 
visa pasākuma laikā. Kopumā jā-

Septītā Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā pirmais posms

KAPUSVĒTKI
31. jūlijā     Stalbes pagastā  plkst. 13.00 Daibes kapos

7. augustā Raiskuma pagastā plkst. 13.00 Unguru kapos
   plkst. 14.00 Strīķu kapos
   plkst. 15.00 Lenču kapos
   plkst. 16.30 Raiskuma kapos

Pārgauja svin svētkus!
Arī šogad, no 6. līdz 8. augustam, notiks Pārgaujas svētki. Paredzēti koncerti un aktivitātēs Stalbē, Straupē 

un Raiskumā. Iepazīstinām ar svētku programmu:

6. AUGUSTS
STALBĒ, PIE TAUTAS NAMA
21.00 grupas “LABVĒLĪGAIS TIPS” koncerts  

7. AUGUSTS
LIELSTRAUPES PILS SVĒTKI STRAUPE 815! 
Straupes, Pārgaujas apvienības iedzīvotāji un viesi saņems lielisku dāvanu Straupes 815. gadu jubilejā – 

izcilu un spilgtu koncertu, kas klausītājiem sniegs saturiski dziļu un vizuāli piesātinātu pārdzīvojumu, ļaujot 
izjust Lielstraupes pilsbaznīcas kompleksa unikālā kultūras mantojuma vērtību. Koncerts nodrošinās nepār-
trauktību Lielstraupes pils kompleksa attīstībā, ļaujot tam attālināties no stereotipiskās uztveres, kas saistās 
ar narkoloģisko slimnīcas ēku, un pietuvināties Lielstraupes pils attīstības vīzijai un misijai.

12.00 –12.30 Viduslaiku torņa mūzika
13.00 –14.00 Koncerts Straupes baznīcā “Hanzas mūzika”
14.30–15.00 Viduslaiku torņa mūzika
16.00 – 17.30 Pils pagalmā itāļu mūzikas koncerts “Skaistākās baroka pērles” 
18.00–21.00 “3 pavāru” POP-UP restorāns Lielstraupes pilī. 5 kārtu ēdienkarte (iepriekš jāpiesakās, zvanot 

pa tālruni 29464946).

PIE STRAUPES SPORTA ZĀLES
15.00–17.00 Latvijas Kabriokluba parāde. Brauciens no Lielsstraupes pils uz Straupes centru, kā arī apmek-

lētāju balsojums un Pārgaujas “favorītkabrioleta” izvēle
18.00–19.00 Laboratorium šovs bērniem
19.00–20.00 Estrāde apmeklētājiem slēgta
20.00–21.00 Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerts
21.00–24.00 Koncertballe ar grupu “Tandēms Trijatā”

Lai apmeklētu kādu no pasākumiem, iepriekš jāiegādājās konkrētajai dienai paredzētā aproce. Sākot ar 
26. jūliju, aproces var iegādāties Straupes un Raiskuma pagastu bibliotēkās un Stalbes tautas namā. Aproces 
cena 2.00 EUR.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākumus varēs apmeklēt personas, kuras 
ir vakcinējušās pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19, pēdējo 48 stundu laikā veikušas Covid-19 
testu, un tas ir negatīvs, pēdējo 6 stundu laikā veikušas Covid-19 ātro antigēna testu, un tas ir negatīvs, bērni līdz 12 
gadu vecumam (bez Covid-19 testa veikšanas. 

Rūpējoties par koncerta apmeklētājiem, aicinām:
•	 sagatavot	un	pie	 ieejas	uzrādīt	Covid19	sertifikātu	(digitālā	vai	drukātā	formātā)	vai	 laboratorisko	analīžu	

rezultātus (vai antigēna testa rezultātus), kā arī personu apliecinošu dokumentu;
•	 ievērot	2	metru	distanci	un	citus	valstī	noteiktās	epidemioloģiskās	drošības	noteikumus!

Vairāk informācijas 26359939 (kultūras pasākumu vadītāja Santa)

izpilda 12 da žādi vingrojumi plūs-
mas metodē. Sacensībās drīkst 
piedalīties ikviens Latvijas iedzī-
votājs un tās ir bez dalības mak-
sas. Pasākums tiek rīkots ar mērķi 
iesaistīt Latvijas iedzīvotājus ve-
selīgā dzīves veidā un popularizēt 
atlētisko vingrošanu. 

Sacensības rīko Latvijas Tau-
tas sporta asociācija, sadarbībā 
ar Ziemeļvidzemes atlētu  savie-

nību. Pasākumu atbalsta Izglītības 
un zinātnes ministrija, Latvijas 
sporta federāciju padome. Vairāk 
informācijas www.zas.lv

Pasākums norisināsies sa-
skaņā ar Ministru kabineta 
09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pa-
sākumi Covid-19 infekcijas izplatī-
bas ierobežošanai”. 

http://www.zas.lv
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