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LAI SPĒCĪGS GARS UN 
PAŠAPZIŅA IKVIENĀ SĒTĀ, 

ĢIMENĒ UN SIRDĪ!

SVEICAM VALSTS SVĒTKOS!

Šobrīd ikvienam nepieciešams 
atbalsts, spēcīgs plecs 

un stipra veselība. 
Mēs esam stipri pašos pamatos, 

tāpēc vēlu atrast katram sevī 
to īsteno latvieti, kurš apzinās 

savu vērtību.

Maruta Drubiņa,
Cēsu novada

Pārgaujas apvienības pārvaldes
vadītāja p. i.

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Spēcīgais Covid-19 infekcijas 
uzliesmojums šajā rudenī licis 
ieviest stingrus ierobežojumus, 
kas būtiski maina un arī ap-
grūtina mūsu ikdienu. Diemžēl 
augsti saslimstības rādītāji ir arī 
Cēsu novadā, tāpēc pašvaldībā 
pamatā esam pārgājuši uz attāli-
nātu darba režīmu, lai maksimāli 
samazinātu darbinieku un ap-
meklētāju tiešus kontaktus. Do-
mes, komiteju sēdes, darba sa-
runas notiek attālināti. Protams, 
struktūrvienībās kur nepiecie-
šama tieša speciālistu iesaiste – 
klientu apkalpošanas centrs, 
būvvalde, sociālais dienests, paš-
valdības policija – jautājumi tiek 
risināti klātienē ar iepriekšēju 
pierakstu.

Atbilstoši valstī noteiktajai 
kārtībai pēc skolēnu brīvlaika 
1. novembrī mācības klātienē 
atsāks tikai 1.–3. klašu audzēkņi. 
Cerams, epidemioloģiskā situā-
cija stabilizēsies, un 4.–12. klašu 
audzēkņi klātienes mācības at-
sāks 15. novembrī. Bērnudārzi 
turpina darbu, un vecāki, kuriem 
nav iespēju strādāt attālināti un 
pieskatīt atvases, var ar to rēķi-
nāties. Aicinu vecākus izturēties 
atbildīgi un, pamanot kaut mazā-
kos saaukstēšanās simptomus, 
atstāt bērnus mājās, lai neradītu 
inficēšanās risku pārējiem!

Oktobrī sākta Covid-19 pa-
cientu uzņemšana un ārstēšana 
arī Cēsu klīnikā, bet, protams, 
nodrošināta arī neatliekamās un 
ambulatorās palīdzības snieg-
šana.

Iepriekš esmu daudzkārt 
informējis par apjomīgiem un 
nozīmīgiem Cēsu skolu moder-
nizācijas projektiem: Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnā-
zijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu 
Pilsētas vidusskolā, 2. pamat-
skolā, kā arī skolēnu dienesta 
viesnīcā Saules ielā. Daļa pro-
jektu jau īstenoti, daļa turpinās. 
Lielākās investīcijas plānotas 
Cēsu Valsts ģimnāzijā, taču bijām 
spiesti atkāpties no sākotnējiem 
plāniem un atteikties no pie-
būves celtniecības, jo konkursa 
kārtībā uzvarējušais plānotās 
piebūves projektētājs ne līgumā 

noliktajā termiņā, ne papildus 
piešķirtajā termiņa pagarinājumā 
līdz š.g. 31. martam neiesniedza 
gatavu projektu.

Tas radījis pārpratumus, un 
pat nācies dzirdēt apgalvojumus, 
ka Cēsu Valsts ģimnāzija netiks 
pie investīcijām skolas moderni-
zācijai. Gribu pielikt punktu šā-
dām spekulācijām un skaidrot, ka 
ieguldījumi mūsdienīgas mācību 
vides izveidē būs un tie būs ļoti 
nopietni. Izdevies piesaistīt lī-
dzekļus jaudīgas ventilācijas sis-
tēmas izbūvei skolas ēkā, un pa-
redzēta pamatīga klašu, gaiteņu, 
sanitāro un koplietošanas telpu 
atjaunošana un modernizācija. 
Tādējādi gan estētiskā vide, 
gan gaismas, gaisa, ērtību no-
drošinājums, gan darba apstāk ļi 
skolēniem un pedagogiem, būs 
atbilstoši noteiktajiem norma-
tīviem un mūsdienu prasībām. 
Pašvaldība iesaistījusi šajā pro-
jektā neitrālu speciālistu, kurš iz-
vērtē iespējas piebūvē paredzē-
tās funkcijas pēc remonta īstenot 
esošajās telpās. Pirmie secinā-
jumi rāda, ka šādas iespējas ir.

Oktobrī sākās novada domes 
vadības tikšanās ar pagastu un 
ciematu iedzīvotājiem. Runāju ar 
cilvēkiem Ieriķos un Ģikšos. Tās 
bija labi apmeklētas, intereses 
pilnas un saturīgas sarunas, ku-
rās esmu guvis jaunas ierosmes. 
Viena no lietām, kas rūp lauku 
iedzīvotājiem – precīzi noteikta 
kārtība, kur un kā viņi var saņemt 
pašvaldības pakalpojumus, lai 
nav jāstaigā vai jāzvana meklējot 
atbildīgo speciālistu. Otrs biežāk 
uzdotais jautājums bija par ceļu 
infrastruktūru un pašvaldības 
ceļu uzturēšanu un atjaunošanu. 
Iepriecina iedzīvotāju vēlme 
stiprināt savas vietas identitāti, 
veidot iedzīvotāju valdes. Šādas 
aktivitātes ir iestrādātas jaunajā 
likumā par pašvaldībām, bet, 
kamēr likums vēl top, šāda brīv-
prātīga iedzīvotāju iniciatīva ir ti-
kai apsveicama. Kad saslimstība 
mazināsies un epidemioloģiskā 
situācija ļaus, atsāksim rīkot šā-
das tikšanās.

Turpinās jaunās novada pār-
valdes struktūras izveide. Tie ir 
ļoti daudzpusīgi un ietilpīgi jau-
tājumi. Visu par un pret izvērtē-
šana, atšķirīgu interešu, piere-
dzes un vajadzību saskaņošana 

prasa laiku, tāpēc komiteju un 
domes sēdes, kas sākas no rīta 
un noslēdzas vakara krēslā, nu 
jau kļuvušas ierastas. Pēdējā do-
mes sēdē par apvienotā novada 
Sociālā dienesta vadītāju apstip-
rinājām Aināru Judeiku, bet par 
apvienotās Pašvaldības policijas 
vadītāju – Guntaru Norbutu. No-
vembra domes sēdē viņiem jau 
būs jāpiedāvā deputātiem savu 
dienestu reorganizācijas modeļi. 
Novembrī arī vērtēsim centrā-
lās administrācijas Juridiskās 
pārvaldes, attīstības, finanšu un 

grāmatvedības uzskaites, komu-
nikācijas un klientu servisa pār-
valdības reorganizāciju. Sākot 
jauno gadu, pašvaldības centrā-
lajai administrācijai pamatā jābūt 
izveidotai.

Novembra beigās attālinātā 
formātā norisināsies tradicionā-
lais Cēsu uzņēmēju forums. Ai-
cinu ieplānot laiku un pieslēgties, 
jo veiksmīga pieredze, iedvesmas 
stāsti – īpaši šajā laikā – uztur 
možu garu un stiprina apņemša-
nos spert turpmākos attīstības 
soļus.

Un, protams, novembris ir 
valsts svētku mēnesis, kurā godi-
nām par mūsu valsts neatkarību 
kritušos varoņus un svinam Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
dienu. Ja atskatāmies uz Latvijas 
pastāvēšanas pirmajām dienām 
un grūtībām, ko pārvarēja mūsu 
priekšteči, tad mājsēde ar tās 
ierobežojumiem tāds nieks vien 
ir. Tāpēc svētkos vēlu izturību, 
pacietību un iekšējo mobilizā-
ciju, lai, situācijai stabilizējoties, 
mēs spētu virzīties uz priekšu ar 
jaunu sparu!

Izturību un možu garu!
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Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā jaunizveidojamās 
Cēsu novada Bāriņtiesas 
priekšsēdētāju

Konkursā aicināti piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādām prasī-
bām un kvalifikācijām:

-

maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profe-
sionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Ei-
ropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija 
pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, 

-
tiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.

Izvērstāku informāciju meklēt mājaslapā www.cesis.lv.

BŪTISKĀKO IEROBEŽOJUMU APKOPOJUMS 
(pilnu noteiktumu apkopojumu var aplūkot mājas lapā www.covid19.gov.lv) 

Vispārējie 
drošības 
pasākumi

Ikviens iedzīvotājs: 

 

Darbs
jāaizpilda apliecinājums. 

Pamatotas un neatliekamas vajadzības dēļ dodoties prom no dzīvesvietas, jāņem līdzi 
aizpildīts apliecinājums un personu apliecinošs dokuments. 
Apliecinājumā jānorāda savs: 

 
 

 
 

 

Veselības 
aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamība

Nepietiekamo resursu, galvenokārt cilvēkresursu, dēļ, medicīnā izsludināta ārkārtas 
situācija: 

veterinārmedicīniskā aprūpe, vai diennakts aptiekas apmeklējums mājsēdes laikā 
jāaizpilda apliecinājums un jāņem līdzi personu apliecinošs 

dokuments.

Privātais 
transports

Privātā transportlīdzeklī var pārvietoties vienas mājsaimniecības pārstāvji vai divas 
personas – katra no savas mājsaimniecības.
Līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām: 

 
 

funkcionālo traucējumu dēļ.

Sabiedriskais 
transports

Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas 
no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus.
Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku, vēlams – FFP2 
respiratoru.

Tirdzniecība

Valsts, 
pašvaldību 
un būtiskākie 
saimnieciskie 
pakalpojumi

Īsteno attālināti.
Netiek sniegti saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, 
atrakcijām, skaistumkopšanu, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm, sportu, 

medībām.
Klātienē pakalpojuma sniegšana pieļaujama, ja: 
    

Bēres Bēru ceremonijas var notikt ārā. 
 

nodrošināšanu. 
Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas. 

Laulības Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un 
diviem pilngadīgiem lieciniekiem. 
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātam. 
Klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības 
pasākumi.

Avots: www.covid19.gov.lv

Covid-19 izplatības ierobežošanas 
pasākumi mājsēdes laikā

14. novembrim Latvijā ieviesti 
ļoti stingri drošības pasākumi, 
lai apturētu straujo Covid-19 iz-
platību, kas kritiski ietekmē ve-
selības aprūpes sistēmas spēju 
ikvienam iedzīvotājam sniegt 
veselības pakalpojumus. 

Svarīga ir ikviena cilvēka iz-
lēmīga rīcība, lai samazinātu Co-
vid-19 izplatību. Katram rūpīgi 

jāpārdomā, kā būtiski samazināt 
klātienes kontaktus, jāievēro hi-
giēnas prasības un esošie drošī-
bas pasākumi, un ierobežojumi. 
Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt 
un pabeigt vakcināciju pret Co-
vid-19.

Detalizētu informāciju par 
drošības pasākumiem un ierobe-
žojumiem Covid-19 saslimstības 
mazināšanai iespējams skatīt Mi-

nistru kabineta rīkojumā “Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu” 
un Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, jo abi 
regulējumi darbojas vienlaikus. 
Paskaidrojošu informāciju aici-
nām meklēt nozaru ministriju 
mājaslapās.

Izmaiņas klientu 
apkalpošanā Cēsu 
novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldē

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, veiktas izmai-
ņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā “Iktes”, 
Stalbes pagastā, kā arī Pārgaujas apvienības pārvaldēs Raiskuma un 
Straupes pagastā un citviet.

Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifi-
kātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā.

Klātienes pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem 
pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 ser-
tifikātu.

Joprojām iedzīvotāju iesniegumus pieņem elektroniski -
telefoniski

papīrā for-
mātā – āra pastkastē pie pagastu pārvaldēm un pa pastu.

Kontakti saziņai:
-

-

-

-

-
vads.lv 

lobuzova@pargaujasnovads.lv, tālr. 29171764.
Cita kontaktinformācija šeit: http://www.pargaujasnovads.lv/lv/

kontakti/

http://www.cesis.lv
mailto:soc@pargaujasnovads.lv
mailto:soc@pargaujasnovads.lv
mailto:solveiga.lobuzova@pargaujasnovads.lv
mailto:solveiga.lobuzova@pargaujasnovads.lv
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Rudīte Vasile,
Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldes Mantas 
novērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja

Cēsu novada Pārgaujas ap-
vienības pārvalde ir spērusi soli 
digitalizācijas virzienā izsoļu 
rīkošanā īpašumu pārdošanai. 
Līdzšinējā izsoles norise, kad 
dalībnieki solīšanu veica mu-
tiski klātienē, paceļot roku, un 
rezultāts tika paziņots, piesitot 
ar āmurīti, ir kļuvusi par vēsturi. 
Turpmāk nekustamo īpašumu 

izsoles notiks elektroniski, solī-
tājiem piedaloties attālināti e-iz-
soļu platformā. 

Publiskajās e-izsolēs īpašuma 
iegādei var pieteikties jebkurš 
pretendents – gan fiziska, gan 
juridiska persona. Pirms izsoles 
uzsākšanas iesakām iepazīties 
ar e-izsoles norisi, kas izsmeļoši 
aprakstīta vietnē publicētajā 
“Lietotāju rokasgrāmatā”. Svarīgi 
iegaumēt konkrētās izsoles pre-
tendentu pieteikšanās datumu 
un izsoles nodrošinājuma summa 
iemaksu datumu, kas ļauj iegūt 
tiesības uzsākt solīšanu. Nodro-

Pašvaldības īpašuma pārdošanai sāk 
izmantot elektronisko izsoli

šinājuma maksa jāveic savlaicīgi, 

ieskaitīta izsoles rīkotajā norādī-
tajā kontā.  

Pirmā Pārgaujas apvienības 
pārvaldes rīkotā elektroniskā 
izsole pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma “Baltie Ābo-
liņi”, Straupē, Straupes pagastā, 
Cēsu novadā, ir jau izsludināta. 
Tās norises laiks ir no 13. oktobra 

Informāciju par izsoli var aplū-
kot Tiesu administrācijas izsoļu 

Jau vairākus gadus ikviens 
Lauku atbalsta dienesta klients 
var savā viedierīcē izmantot mo-
bilo lietotni. Arī laikā, kad strauji 
izplatās Covid-19 vīruss, šī ir ie-
spēja ātrai un ērtai komunikāci-
jai.

Dienesta klienti – lauksaim-
nieki, mežsaimnieki un zivsaim-
nieki –, mobilo lietotni ir atzinuši 
kā vienkāršu un efektīvu saziņas 
veidu, kā rezultātā lauksaim-
nieki informāciju saņem ātrāk, 
spēj operatīvi reaģēt dažādās 
problēmsituācijās un par to in-
formēt dienestu. Lietotne ir ērts 
rīks, kā sekot līdzi aktualitātēm, 
paziņot par sakoptiem laukiem 
un veiktajām investīcijām, kā arī 
būt informētam par gaidāmajām 
kontrolēm saimniecībās un to re-
zultātiem.

Lietotni var izmantot visi tie 
dienesta klienti, kuri izmanto 
LAD Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu.  LAD ir būtiski saviem 
klientiem nodrošināt pēc iespē-
jas vienkāršāku un ērtāku visu 

LAD mobilā lietotne – ērts 
saziņas rīks lauksaimniekiem

pakalpojumu un informācijas 
pieejamību, tādēļ arī turpmāk 
strādās pie lietotnes pilnveides 
un attīstības.

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību daļa

Straupē iespējams veikt 
pierakstu pie ehokardiogrāfa 
un kardiologa

Iritas Stjades ģimenes ārstes privātpraksē Straupes pagastā pa-
cientus pieņem ‘’MFD Veselības grupa’’ ārsts, speciālists – ehokardio-
grāfs un kardiologs. Ārsta pieņemšana 1–2 reizes mēnesī. 

-
teiktos, zvanīt uz tālruņa numuru 28363773.

Un kādiem jautājumiem atbildēs? Tālrunis Kad var zvanīt?

Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs rast atbildes 
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Covid-19 8345 24/7

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu 
ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu. 67387661

Lai pieteiktos vakcīnai pret Covid-19 un saņemtu atbildes 
uz aktuālajiem jautājumiem par vakcinācijas procesu. 8989

Aizdomu gadījumā par saslimšanu ar Covid-19

Pieteikšanās valsts apmaksāto Covid-19 analīžu veikšanai

Ja saslimšanas simptomi ir smagi 113 24/7

Ja ir nepieciešams pieteikties vakcinācijai vai ir aizdomas par saslimšanu, sazinieties ar savu ģimenes ārstu.

Atbildīgo iestāžu informatīvie tālruņi konsultācijām un padomiem
iedzīvotājiem, kā rīkoties saistībā ar Covid-19

30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē 

-
jumi. Deputāti iepazinās ar Cēsu 
novada publisko bibliotēku re-
organizācijas plānu, sprieda par 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
un apvienotās būvvaldes izveidi. 
Domes sēdē vērtēja Āraišu te-
ritorijas turpmāko attīstību un 
apstiprināja E. Veidenbauma 
memoriālā muzeja “Kalāči” kon-
kursa “Veidenbauma klase” no-
likumu.

Deputāti vienojās par pro-
jekta pieteikuma sagatavošanu 
atbalsta mērķim “Pasākumi 
biotopu un sugu aizsardzības 
labvēlīga statusa atjaunošanai” 
pasākumā “Kompleksu apsaim-
niekošanas pasākumu īsteno-
šana Natura 2000 teritorijās un 
dienesta viesnīcas izmantošanas 
maksu Covid-19 ierobežojumu 
laikā. Apstiprināja Nītaures mū-
zikas un mākslas pamatskolas 
iesaistīšanos Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektā priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai un mērķdotācijas 
interešu izglītības programmām, 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībai, speciālajām izglītības 
iestādēm un speciālajām pirms-
skolas izglītības grupām, kā arī 
pamata un vispārējai vidējai iz-
glītībai.

Domes sēdē apstiprināja vai-
rāku pašvaldības īpašumu atsa-
vināšanu, vienojās par iestāžu 
grāmatvedības uzskaites kārto-
šanas pievienošanu Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvaldes 
centralizētajai grāmatvedībai 
un līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai “Vecpiebalgas vidus-
skolas atbalsta biedrība”. Sēdē 
vienojās par aizņēmumu Vecpie-
balgas vidusskolas infrastruk-
tūras uzlabošanai un materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai 
un apstiprināja valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpoša-
nas centra izveides pieteikumu 
Cēsu novada Līgatnes pagasta 
Augšlīgatnē. Domes sēdē izska-
tīja jautājumu par Cēsu novada 

-
-

šanas, izpildes un kontroles kār-
tības reglamenta apstiprināšanu.

21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 

Deputāti lēma par Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-

novada attīstības programmas 
-

jas nodošanu sabiedriskajai ap-
spriešanai un izvērtēja novada 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju pārvaldības reorga-
nizācijas plānu. Sēdē lēma par 
darba grupas izveidi Cēsu no-

gatavā ēdiena vai pārtikas paku 
piegādi novada izglītības iestāžu 
izglītojamiem.

Dome atbalstīja vairāku pro-
jektu īstenošanu: “Pārgaujas 
novada jauniešu un sabiedrības 
medijpratības un digitālo pras-
mju veicināšana “Medijpratēja 
formula””, “Labbūtības ceļakar-
tes aktivitāšu īstenošana Cēsu 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” un Vecpiebalgas ap-
vienības Jaunatnes lietu nodaļas 
dalību valsts projektu konkursā 
“Atbalsts jaunatnes politikas īs-
tenošanai vietējā līmenī”.

Skatot sociālos jautājumus, 

21. oktobra saistošo noteikumu 
Nr. 7 “Par maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni 
Cēsu novadā” apstiprināšanu, kā 
arī saistošo noteikumu Nr. 8 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Cēsu novadā” apstiprināšanu. 

Deputāti lēma par Lielstrau-
pes pils kompleksa nomas mak-
sas noteikšanu filmēšanas vaja-
dzībām. Pilī paredzēts uzņemt 

-
brid Vigor” un seriālu “Avārijas 
izeja”.

Skatīti arī novada pārvaldes 
struktūras veidošanas jautājumi. 
Dome vienojās par novada cen-
trālās administrācijas Juridiskās 
pārvaldes izveidošanu un cen-
trālās administrācijas finanšu un 
grāmatvedības uzskaites pārval-
dības, kā arī komunikācijas un 
klientu servisa pārvaldības cen-
tralizācijas organizāciju. Amatā 
apstiprināti novada sociālā die-
nesta un pašvaldības policijas 
vadītāji – Ainārs Judeiks un Gun-
tars Norbuts. Vēl deputāti lēma 
par aizņēmuma nepieciešamību 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
projektam “Gaujas ielas pār-
būve”.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sa-
rakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties cesunovads.
lv sadaļā “Informācija par domes 
darbu”.

Novada domes sēdēs

https://izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
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Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Ik gadu oktobra pirmajā svēt-
dienā, šogad 3. oktobrī, visā Lat-
vijā tiek svinēta Skolotāju diena. 
Šogad tai par godu 1. oktobrī 
Stalbes pagasta Tautas namā uz 
svinīgu pasākumu tika aicināti 
pedagogi un skolu darbinieki no 
Pārgaujas apvienības pārvaldes 
teritorijā esošajām izglītības ies-

Straupes, Stalbes un Raiskuma 
pagastu izglītības iestāžu darbinieki 
kopīgā pasākumā nosvin 
Skolotāju dienu

tādēm – Straupes pamatskolas, 
Stalbes pamatskolas un Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma pamat-
skolas.

Pārgaujas apvienības pār-
valdes vadītāja pienākumu iz-
pildītāja Maruta Drubiņa izteica 
pateicības vārdus ikvienam no 
izglītības iestāžu darbiniekiem 
par viņu ieguldījumu audzēkņu 
izglītošanā, kā arī novēlēja iztu-
rību un radošu darba sparu arī 
turpmākajā mācību procesā. 

Klātesošos pasākuma dalīb-
niekus ar savu izcilību un meis-
tarību priecēja skatuves māksli-
nieki – dziedātāja Elza Rozentāle 
un ģitārists Kaspars Zemītis. 

Pārgaujas apvienības pār-
valde novēl gan pedagogiem, 
gan arī skolu darbiniekiem turpi-
nāt rast daudz jaunu un radošus 
pieeju, kā arī nezaudēt pacietību 
un degsmi arī turpmākajos ga-
dos. 

Valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā, SIA ZAAO tur-
pina klientu apkalpošanu, ievē-
rojot noteiktos epidemioloģiskās 
drošības pasākumus savu darbi-
nieku un klientu veselībai.

Sadzīves atkritumu kontei-
neru, šķiroto atkritumu kontei-
neru tukšošana un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi 
tiek sniegt atbilstoši plānotajam 
grafikam.

ZAAO birojs Valmierā, Rīgas 
ielā 32 strādā epidemioloģiski 
drošā vidē un aicina klientus iz-
mantot attālināto konsultāciju 
iespējas. Pakalpojumu līgumus 

ZAAO aktualitātes 
pakalpojumu sniegšanā 
ārkārtējās situācijas laikā

e-pastā: zaao@zaao.lv vai www.
zaao.lv sadaļā “Pieteikt pakalpo-
jumu.”

Informācija par plānoto pa-
kalpojumu sniegšanas grafiku 
un norēķiniem pieejama klientu 
elektroniskajā sistēmā www.zaao.
lv sadaļā “Klientiem”. Līgu mu no-
slēgšana tiek kārtota ar Latvijas 
Pasta starpniecību vai caur elek-
troniskā paraksta sistēmu.

Uzmanību!
Mājsaimniecības, kurās ir slim-

nieki ar vīrusu “Covid-19” - atkri-
tumus izmest sadzīves atkritumu 
konteinerā, iesaiņotus dubultā 
aizsietā maisā. Maisus nedrīkst 
likt blakus konteineriem!

Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Oktobrī Raiskuma pagastā 
pabeigti Unguru kapsētas kapli-
čas remontdarbi, kuri tika uzsākti 
šā gada maijā.   

Unguru kapsētas kapliča gan 
tehniski, gan vizuāli gadu gaitā 
bija nokalpojusi. Remontdarbu 
laikā kapliča ir ieguvusi jaunu – 
daudz patīkamāku un estētis-
kāku veidolu, kā arī būtiski uzla-
bots ēkas tehniskais stāvoklis. 

Darbu ietvaros veikta bojāto 
nesošo koka konstrukciju un 
koka fasādes elementu nomaiņa, 
ēkas koka fasādes tehniskā un 
vizuāla atjaunošana, logu un 
durvju krāsojuma atjaunošana 
un tehniskā stāvokļa uzlabošana, 
esošā skārda jumta specializēta 
apstrāde un labošana. 

Remontdarbi veikti par paš-
valdības budžeta līdzekļiem, to 
kopējās izmaksas ir 14 226 eiro 
neskaitot pievienotās vērtības 
nodokli. Remontdarbu veicējs – 
SIA “Nēguss”.

Unguru kapsētas kapliča ieguvusi 
jaunu veidolu

Pret Covid-19 vakcinēti 
seniori saņems papildu 
atbalstu
Saeimas Preses dienests

Saeima 21. oktobrī pieņēma 
par steidzamiem atzītos grozī-
jumus Covid-19 infekcijas izpla-
tības seku pārvarēšanas likumā, 
kas paredz pret Covid-19 vakci-

beigām piešķirt ikmēneša pabal-

Pabalstu plānots izmaksāt 
personām, kuras līdz šī gada 
beigām būs veikušas pilnu vak-
cinācijas kursu pret Covid-19 
infekciju vai arī būs saņēmušas 
klīniskās universitātes slimnīcas 
ārstu konsilija vai speciālista at-
zinumu par nepieciešamību vak-
cināciju atlikt.

Pabalsta izmaksa paredzēta 
par laikposmu no šī gada 1. no-

-
tam.

Plānots, ka pabalstu izmaksās 
Valsts sociālās apdrošināšanas 

uz Nacionālā veselības dienesta 
sniegtajiem datiem par iedzīvo-

-
cināciju pret Covid-19.

VSAA pabalstu izmaksās bez 
personas iesnieguma, un to sa-
ņems vecuma, invaliditātes vai 
apgādnieka zaudējuma pensijas 
saņēmēji, tai skaitā priekšlaicīgi 
un avansā piešķirtās pensijas sa-
ņēmēji, speciālās valsts pensijas 
saņēmēji, VSAA administrētās 
izdienas pensijas saņēmēji, atlī-
dzības par darbspēju zaudējumu 
vai atlīdzības par apgādnieka 
zaudējumu saņēmēji, valsts soci-
ālās apdrošināšanas pabalsta vai 
valsts sociālā pabalsta saņēmēji. 
Pabalstu piegādās tā saņēmēja 
norādītajā dzīvesvietā bez mak-
sas vai pārskaitīs uz Latvijas kre-

dītiestādes vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu, kurā pabalsta 
saņēmējam tiek ieskaitīta pen-
sija, atlīdzība vai pabalsts, pa-
redz izmaiņas.

Iesniegums pabalsta saņem-
šanai būs nepieciešams perso-
nām, kuras nesaņem VSSA pa-
kalpojumus, vakcinējušās kādā 
no citām Eiropas Savienības val-
stīm vai arī tām ir ārstu atzinums 
par nepieciešamību vakcināciju 
atlikt.

Plānots, ka pabalstu varēs 
saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri 
vakcinācijas kursu būs pabeiguši 
vai kuriem ir ārstu atzinums par 
vakcinācijas atlikšanu pirms šo 
grozījumu spēkā stāšanās un 
kuri līdz šī gada beigām būs sa-

Grozījumi noteic, ka pabalstu 
finansē no valsts pamatbudžeta 
un tā izmaksu uzsāks šī gada 
decembrī, vienlaikus izmaksā-
jot pabalstu par novembra un 
decembra mēnesi. Labklājības 
ministrijas informācija liecina, 
ka pabalstu izmaksai šogad ne-

Likuma grozījumi rosināti, lai 
veicinātu senioru vakcināciju 
pret Covid-19, kā arī atbalstītu šīs 
personas, ņemot vērā vispārējo 
cenu pieaugumu, tostarp ener-
goresursu cenu sadārdzinājumu.

Vēršam uzmanību! Iesnie-
gums VSAA pabalsta saņem-

veca persona novembrī vai de-
cembrī VSAA pakalpojumus ne-
saņem un tāpēc VSAA rīcībā nav 
informācijas par kontu, uz kuru 
pabalstu pārskaitīt. Iesnieguma 
veidlapa atrodama VSAA mājas 
lapā, sadaļā ‘’Pabalsti saistībā ar 
COVID -19.’’

Foto: Santa Kūlīte
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Māra Buša,
projekta koordinatore.
Stalbes pamatskolas skolotāja

Stalbes pamatskolai kopā ar 
sadarbības partneriem no Lie-

Plateliai

Nordplus sadarbības 
projekts “Daba – cilvēkam, cil-
vēks – dabai”. Diemžēl Covid-19 
pandēmijas dēļ notika lielas 
korekcijas projekta realizācijā – 
projekts sākās par gadu vēlāk un 
no klātienes vizītēm bija jāatsa-
kās. 

Projekta realizāciju uzsākām 
šajā mācību gadā. Pirmā tikša-
nās bija paredzēta Plateļu skolā 
Lietuvā. Kaut arī pandēmijas 
izpaltība bija rimusies, skolu 
koordinatori nolēma, ka pirmā 
tikšanās būs tiešsaistē. Katra 
skola izveidoja savu komandu no 
6.–9. klašu skolēniem,  kas pieda-
līsies projektā. Tiešsaistes tika 
rīkotas trīs dienas, kā jau tas bija 
sākotnēji plānots projektā.

‘’Pirmajā dienā ar Plateļu sko-
las direktores uzrunu mēs vir-
tuāli ieradāmies Lietuvā, skaistā 
Žemaitijas reģionā. Lai mēs iepa-
zītu viens otru, katra komanda 

prezentēja sevi un arī iepazīs-
tināja ar savu skolu. Kad bijām 
virtuāli iepazinušies, devāmies 
uz lietuviešu valodas stundu un 
vērojām to. Dienas noslēgumā 
mācījām viens otram savas valsts 
valodu – sarunvalodas frāzes, 
tautasdziesmas. Mūsu skolas ko-
manda nodziedāja “Bēdu manu 
lielu bēdu”. 

Otrā diena. Lietuviešu skola, 
tāpat kā mūsu skola, atrodas 
nacionālā parka teritorijā – Že-
maitijas nacionālajā parkā. Mums 
visiem bija iespēja virtuāli pabūt 
ekskursijā pa parku. Parks izvei-

dots 1991. gadā un aizņem gan-
drīz 22 tūkstošus hektāru lielu 
platību. Teritorijā atrodas vairāki 
ezeri, lielākais no tiem – Plateļu 
ezers. Parks piedāvā dažādas 
iespējas tūristiem, piemēram, 
pastaigu un velo maršrutus, 
makšķerēšanu parka ezeros, at-
pūtu, izmantojot kempingus. Lai 
labāk uzzinātu par lietuviešu 
kultūru, var apmeklēt muzeju, 
iepazīties ar lietuviešu kultūras 
mantojumu. Virtuālā ekskur-
sija noslēdzās ar viktorīnu par 
parku. Vislabākais rezultāts bija 
mūsu Emīlam. 

Nordplus projekts “Daba – cilvēkam, cilvēks – dabai”

Tiešsaistes pasākums skolotājas M. Jākobsones vadībā

Projekta ietvaros bija pare-
dzēts veikt eksperimentus un 
kopīgi pētīt Plateļu ezera ūdeni. 
Diemžēl šajā situācijā to nevarēja 
izdarīt, tāpēc ūdens ķīmisko un 
bioloģisko izpēti veica lietuviešu 
skolēni un rezultātus prezentēja 
pārējiem projekta dalībniekiem.

Trešajā dienā lietuviešu sko-
lēni bija sagatavojuši prezen-
tācijas par senajiem lietuviešu 
amatiem. Viens no interesantā-
kajiem amatiem bija vaska sveču 
liešana. Karsts vasks tiek lēnām 
liets uz sveces degauklas, kamēr 
izveidojas vajadzīgais diametrs.  
Plateļu apkārtnē ir ļoti daudz 
senu koka ēku, ne tikai dzīvo-
jamās, bet arī baznīca. Skolēni 
prezentēja savu novadu, īpaši 
pievēršot uzmanību senajai koka 
arhitektūrai. 

Dienas otrajā daļā bija virtuālā 
ekskursija uz Pluņģes hercoga 
Oginska muižas parku. Parks ir 
izveidots 18. gs. vidū, kad tika 
uzcelta pils, atrodas Babrungas 
upes abos krastos, un mūsdienās 
tas ir viens no ievērojamākajiem 
un vērtīgākajiem parkiem Lie-
tuvā. Parka teritorijā aug Pēr-

-
niem pagānu uzskatiem dēvē par 

pērkona Dieva ozolu. Šis ozols ir 
valsts aizsardzībā.

Projekta pirmā tikšanās noslē-
dzās ar izvērtējumu par “vieso-
šanos” Plateļos. Galvenā atziņa 
bija, ka vislabāk ir tikties klātienē, 
un visi ceram, ka nākamajā reizē, 

-

nevis katrs savā skolā pie datora 
ekrāna. Skolēni uzsvēra, ka šādā 
situācijā grūti veidot personī-
gos kontaktus, atrast vēstuļu 
draugus, jo klātienē to ir izdarīt 
daudz vieglāk. Projekts noslēg-

draugus pie sevis uzņems mūsu 
skola. 

Vēlos teikt paldies skolēniem, 
kuri piedalījās ne tikai projekta 
aktivitātēs, bet arī sagatavoša-
nas periodā, lai varētu prezentēt 
savu skolu un savu komandu. 
Paldies angļu valodas skolotājai 
Montai Jākobsonei, kura visas 
trīs dienas bija kopā ar skolēniem 
šajās aktivitātēs un rūpējās, lai 
pasākums mūsu skolā noritētu 
labi.’’

Iluta Balode,
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 13. līdz 15. oktobrim Por-
tugāles galvaspilsētā Lisabonā 
norisinājās projekta “STreet ARt” 
partneru starptautiskā vizīte, ku-
ras mērķis bija iepazīt Portugāles 

partneru pieredzi ielu mākslas 
izmantošanā dažādu sociālu jau-
tājumu risināšanā un dialoga vei-
došanā, īpaši problemātiskajās 
pilsētas apkaimēs. 

Pārgaujas apvienības pār-
valde ir projekta partneris kopš 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma 

pamatskolā notika ielu mākslas 
meistarklase, un ar skolēnu un 
Pārgaujas jauniešu iesaisti sko-
las teritorijā esoša mūra siena ie-
guva jaunas krāsas. Starptautis-
kajā vizītē Portugālē Pārgaujas 
apvienības pārvaldi pārstāvēja 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Eva Meijere un jaunat-
nes lietu speciāliste Iluta Balode, 
kuras partneru sapulcē prezen-
tēja vietējā aktivitātē paveikto 
un iepazīstināja partnerus ar 
rezultātiem. Covid-19 izplatība 
un ar to saistītie ierobežojumi ie-
tekmējuši plānoto projekta gaitu 
visās četrpadsmit partnerorga-
nizācijās un dotajā brīdī vietējās 
aktivitātes pilnībā pabeigtas di-
vās valstīs – Latvijā un Čehijā. 

Tāpat arī vizītes laikā norisinā-
jās ielu mākslas apskate pilsētas 
apkaimē, kurā tās iedzīvotāji sa-
skārušies ar dažādām grūtībām, 
piemēram, ūdens nepieejamību, 
ugunsgrēkiem, iedzīvotāju ne-
mieriem un vardarbību. Katram 
sienas zīmējumam ir savs stāsts, 
kas raksturo un vairo izpratni par 
sociālajām problēmām, ar kurām 
saskaras apkaimes iedzīvotāji. 
Projekta partneri no Portugāles 
skaidroja, kā sienas zīmējumu 
tapšanā iesaistījusies arī vie-
tējā sabiedrība – kopīgās sapul-
cēs, aptaujās tiek izvēlēta tēma, 
mākslinieks, kā arī apstiprināta 
zīmējuma skice. 

Gūta starptautiska pieredze par ielu mākslas kā instrumenta 
izmantošanu sabiedrības līdzdalības veicināšanā

Projekta “STreet Art” ietvaros 
plānotas vēl divas starptautiskās 
vizītes Kosovā un Nīderlandē, 
bet, ņemot vērā Covid-19 no-
teiktos ierobežojumus, vēl nav 
zināms, vai tās izdosies īstenot 
noteiktajos datumos. 

Pasākums tiek īstenots pro-
jekta “STreet ARt” ietvaros, ko 
finansē fonds “Eiropa Pilsoņiem”. 
Projekts tiek īstenots ar mērķi 
izveidot Eiropas pilsētu tīklu, lai 

popularizētu ielu mākslu kā ins-
trumentu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai, sociālās atstumtī-
bas mazināšanai, kā arī starptau-
tiskas pieredzes gūšanai.

Foto: Iluta Balode

Foto: Iluta Balode
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Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Oktobrī noslēgušies Stalbes pamat-
skolas stadiona skrejceļa pārbūves darbi. 
Objekts ir nodots ekspluatācija un līdz ko 
nostabilizēsies zālāja pamats, būs gatavs 
uzņemt gan lielus, gan mazus sportot gri-
bētājus.  

Iepretim Stalbes pamatskolai esošais 
sporta stadions ir vienīgais atsevišķiem 
standartiem atbilstošais sporta stadions 
Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā, 
taču tas bija nokalpojis gan tehniski, gan 
vizuāli, tāpēc, lai tas varētu pilnvērtīgi 
funkcionēt, tam bija nepieciešama atjau-
nošana un pārbūve. Būvdarbi stadionā 
tika uzsākti šā gada maijā. 

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadī-
tāja pienākumu izpildītāja Maruta Drubiņa 
skaidro: ‘’Vecais stadiona pamats bija no-
kalpojis jau sen. Pirms pārbūves stadiona 
skrejceļam un puslokiem bija asfaltbetona Jaunais Stalbes pamatskolas sporta stadions. Foto Santa Kūlīte

Pārbūvēts un atjaunots sporta stadions Stalbē
segums, kas laika gaitā bija nosēdies, sa-
plaisājis un vietums nebija šķērskritums 
lietus ūdens novadīšanai, veidojās bed-
res un ieplakas, kurās lietus laikā uzkrājas 
ūdens, apgrūtinot stadiona lietošanu. As-
faltbetona seguma malas pamazām bija 
sākušas aizaugt, tādējādi pastiprinot šī se-
guma bojāšanos un veidojot nepievilcīgu 
kopskatu. Vajadzība pēc jauna stadiona 
tika saredzēta jau krietnu laiku atpakaļ. 

taču dažādu apstākļu dēļ, finansējums tika 

gandarījums, ka šis projekts ticis realizēts 
un vietējie iedzīvotāji tikuši pie kvalitatī-
vas sporta infra struktūras.’’ 

Pārbūves darbu ievaros izbūvēts sin-
tētiskā seguma ovālveida skrejceļš ar trīs 

skrejceļš būtu multifunkcionāls, tā vienā 

ar 4 celiņiem, kādu izmanto sprinta dis-
tanču skriešanai. 

Turpinājums 7. lpp.

Iluta Balode,
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

8. un 9. oktobrī Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolā 
notika ielu mākslas meistarklase 
kopā ar grafiti mākslinieku Daini 
Rudeni jeb Rudens Stencil, kuras 
laikā skolas teritorijā esoša mūra 
siena ieguva jaunas krāsas. 

Ielu mākslas meistarklasē 
piedalījās Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas skolēni 
un Pārgaujas jaunieši. Sekojot 
mākslinieka norādījumiem un 
ieteikumiem, meistarklases da-
lībnieki ar aerosola krāsām uz 
sienas izveidoja uzrakstu “Rais-
kums”, bet brīvajā laukumā katrs 
meistarklases dalībnieks varēja 
izpausties, uzzīmējot kādu burtu 
vai kādu citu motīvu, apgūstot 

dažādus veidus, kā radīt intere-
santus un efektīvus ielu mākslas 
darbus. 

Vizuālās pārvērtības ieguvusī 
siena atrodas blakus zaļajai kla-
sei, kurā tiek īstenots mācību 
darbs brīvā dabā. A. Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas direktore 
Lolita Žagare atzinīgi vērtē pa-
veikto darbu: “Jau sen domājām, 
kā šo mūra sienu padarīt dzīvāku, 
mūsdienīgāku un krāsaināku. Tā 
lai patīkami uzturēties ne tikai 
zaļajā klasē, bet arī skatīties uz 
sienu pa logu. Un pats būtiskā-
kais ir tas, ka skolas audzēkņiem 
bija iespēja piedalīties un līdz-
darboties tapšanas procesā.” 

Meistarklasi divu dienu ga-
rumā vadīja mākslinieks Dainis 
Rudens jeb Rudens Stencil, kurš 
ir viens no Latvijas pazīstamā-
kajiem grafiti māksliniekiem. 

Ielu mākslas meistarklasē jaunas krāsas iegūst mūra siena 
A. Bieziņa Raiskuma pamatskolā

Tieši viņš ir autors vai līdzau-
tors vairumam lielformāta sienu 
gleznojumiem dažādās Latvijas 
pilsētās – arī Cēsīs. Tāpat arī 
māksliniekam ir iepriekš gūta 
pieredze meistarklašu vadīšanā, 
tajā skaitā arī speciālo izglītības 
iestāžu skolēniem. 

Pārgaujas apvienības pār-
valde saka paldies ikvienam, 
kurš iesaistījās, piedalījās un līdz-
darbojās – A. Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas direktorei par at-
saucību, skolas pedagogiem un 
personālam par sirsnīgo uzņem-
šanu, skolēniem un jauniešiem 
par dalību un ieinteresētību. Pal-
dies Dainim Rudenim par meis-
tarklases vadīšanu, patīkamu 

komunikāciju un jaunu pieredzi!
Pasākums tiek īstenots pro-

jekta “STreet ARt” ietvaros, ko 
finansē fonds “Eiropa Pilsoņiem”. 
Projekts tiek īstenots ar mērķi 
izveidot Eiropas pilsētu tīklu, lai 
popularizētu ielu mākslu kā ins-
trumentu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai, sociālās atstumtī-
bas mazināšanai, kā arī starptau-
tiskas pieredzes gūšanai.

No 13. līdz 15. oktobrim Portu-
gāles galvaspilsētā Lisabonā 
norisināsies projekta partneru 
tikšanās, kurā piedalīsies arī 
Pār  gaujas apvienības pārvaldes 
pār stāvji, lai prezentētu projekta 
rezul  tātus un vietējās aktivitātes 
īste  nošanas gaitu un procesu. 

Co-funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European UnionJaunieši kopā ar grafiti mākslinieku Daini Rudeni ielu mākslas meistarklasē
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Jana Palsa,
Stalbes pamatskolas 
Ekopadomes koordinatore
Adrija Fusa,
vides izglītības pulciņa “Dzīvo 
zaļi” skolotāja

Moto: “Pie savas zemes pie-
turies!”

Šī mācību gada Ekoskolu dar-
bības tēma ir “Klimata pārmai-
ņas”. Varētu izklausīties nesais-
toši, ka kaut kur tālu no mums 
pastiprināti kūst ledāji, ir plūdi 
un notiek citas kataklizmas. Taču 
patiesībā klimata pārmaiņu radī-
tās sekas izjūt ikviens no mums 
savā apkārtējā vidē, piemēram, 
krasas temperatūras svārstī-
bas, neprognozējams nokrišņu 
daudzums vai gluži pretēji – to 
neesamība. Varbūt mēs ar savu 
pareizu rīcību tomēr varam vis-

Stalbes pamatskolas Ekoskolas ziņas
Projekts-konkurss  “Klimata pārmaiņu radīto seku mazināšana”

Audzēkņi piedalās projekta “Klimata pārmaiņu radīto seku mazināšana” īstenošanas aktivitātēs

maz mazināt šīs negatīvās sekas, 
un piemēru varētu rādīt arī Eko-
skola?

Pēc piedalīšanās Noras Ķibil-
des-Kinnas augusta nogalē va-
dītajās Ekoskolu mācībās, radās 
šī projekta ideja – kā mēs paši 
savās mājās, savas skolas apkār-
tnē, varam uzlabot vides kvali-
tāti. Projekta mērķis ir uzlabot 
pirmsskolas bērnu grupu spēļu 
laukuma mikroklimatu un vizuālo 
izskatu.

Laukums atrodas vējainā, 
estētiski nepievilcīgā vietā, to 
norobežo neglīta pelēku betona 
bloku siena. Pārsimt metrus no 
laukuma atrodas šoseja Rīga–
Valmiera, kas pastāvīgi rada 
garām braucošo automašīnu 
troksni un arī dzinēju izplūdes 
gāzu klātbūtni gaisā. Kā zināms, 
pastiprinātu vējainību rada mas-
veida mežu izciršana, tāpēc viens 

Paldies skolotājai Mārai Bušai 
un arī Ilzei Paeglei par dāvināta-
jiem lazdu un etiķkoku stādiem. 
Tāpat arī čaklajai vāverei, kuras 
iesētajiem riekstiem pateicoties, 
esam tikuši pie šiem stādiem. 
Tādējādi katra klase šoruden 
iestādīja vienu kociņu, pavasarī 
stādīsim dekoratīvas skujeņu 
grupas, kas arī ziemā pildīs vēja 
aizsargfunkcijas.

Projekta īstenošana  sākās ar 
1.–9. klases zīmējumu konkursu 
atbilstoši  nolikumam. Skolēniem 
bija jāveic uzdevumi: pirmkārt, 
patstāvīgi vai ar skolotāja palī-
dzību jāizzina klimata pārmaiņu 
radītās sekas un jāizvērtē, kā 
pašu spēkiem tās var mazināt 
mūsu apkārtējā vidē. Otrkārt, jā-
uzzīmē zīmējums, kurā atspogu-
ļota katra paša personiskā TOP 
rīcība zaļākas Latvijas saglabā-
šanai.

Pēc tam sekoja žūrijas darbs, 
atlasot populārākos darbus, ku-
rus to autori kopā ar saviem pa-
līgiem ar eļļas krāsas, grafiti vai 
akrila krāsas spray flakoniņiem 
pārlika uz betona atbalsta sie-
nas. Tas bija gan izaicinošs, gan 
reizē atbildīgs darbs.

Iesāktais projekts turpināsies 

un puķu stādīšanu skolas kok-
apstrādes stundās izgatavotās 
koka kastēs. 

Ekoskolas Rīcības dienās tiks 
turpināts izglītot sabiedrību par 
automašīnu izplūdes gāzu bīs-
tamību, īpaši skolas teritorijā. 
Skolas Ekopadomes dalībnieki 
kopīgi veidos informējošu pla-
kātu, kas tiks uzstādīts pie skolas 
mašīnu stāvlaukuma.

Paldies skolotājiem un skolē-
niem par aktīvo dalību!

  

Turpinājums no 6. lpp.

Atjaunotais stadions ir mainījies gan 
tehniski, gan funkcionāli – teritorijā, kas 
atrodas iekšpus skrejceļiem ir izveidoti 
tāllēkšanas un šķēpa mešanas sektori, ie-
rīkots zāliens futbola laukumam, kā arī ie-
kārtots materiāltehniski aprīkots pludma-
les volejbola laukums. Stadiona skrejceļa 
iekšpusē ir izbūvēta drenāža, kas savāks 
virszemes ūdeņus un novadīs tos tālāk 
esošajā lietus ūdens kanalizācijas akā, 
tādējādi atrisinot arī problēmu ar lietus 
ūdens uzkrāšanos. 

Objektā tika veikti arī labiekārtošanas 
darbi – teritorija tika aprīkota ar soliņiem 
un atkritumu urnām, kā arī demontēts ve-
cais asfaltbetona laukums stadiona iekš-
pusē un veikti apzaļumošanas darbi, kop-
skatā veidojot daudz modernāku veidolu. 

Papildus šim projektam, realizēts arī te-
ritorijas apgaismojuma projekts. 

Atjaunotajā un labiekārtotajā sporta 
stadionā Stalbes pamatskolas skolēniem 

būs iespēja kvalitatīvi apgūt sporta izglī-
tību. Tāpat arī vietējiem sportistiem un 
sportot gribētājiem atjaunotais stadions 
sniegs iespēju izmantot kvalitatīvu un 
savai dzīves vietai tuvu sporta infrastruk-
tūru. 

‘’Skolas kolektīvs un sportiski aktīvie 
pagasta iedzīvotāji ar nepacietību gaida, 
kad varēs uzsākt jaunā stadiona izmanto-
šanu sportiskajām aktivitātēm. Gan sko-
lēni, gan iedzīvotāji ar ieinteresētību ir se-
kojuši līdzi pārbūves darbiem. Ir prieks un 
gandarījums, ka izdevies īstenot pārbūves 
projektu kā iecerēts, atbilstoši mūsdienu 
prasībām. Lai mums visiem veiksmīgi  iz-
dodas uzturēt un izmantot jauno sporta 
stadionu!’’ savas sajūtas pauda Stalbes 
pamatskolas direktore Jolanta Dzene. 

ieskaitot PVN. Projektētājs SIA “CK”, dar-
bus veica būvfirma SIA “BUILDIMPEKS” 
un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Nord 

Pārbūvēts un atjaunots sporta stadions Stalbē

no projekta galvenajiem uzdevu-
miem bija koku stādīšana, radot 
vēja aizsargjoslu.

Jaunais Stalbes pamatskolas sporta stadions. Foto Santa Kūlīte
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„Veidosim daudzveidīgu Latviju 
un tīkamu ainavu!”

Ungurmuiža ir vienīgais ba-
roka stila koka ēku komplekss 
Latvijā, kas atrodas vietā, kur 
senas liepas un milzu ozoli vēsta 
cilvēku stāstus jau trīs gadsimtu 
garumā. Kad ģenerālleitnants 
Baltazars fon Kampenhauzens 
iegādājās Ungurmuižu, apkārtnē 
jau bija seni lieli ozoli. Taču parks 
un mežs, ko redzam šodien, ir 
pašu Kampenhauzenu stādīts. 
Uzceļot dzīvojamo ēku, tika ie-
kārtots liepu dārzs, ko noslēdza 
skaists dārza paviljons jeb Tējas 
namiņš, tika iekopts augļu dārzs. 
Izkoptajā mežā pamanāma dīķu 
sistēma, kas kalpojusi gan prak-
tisku meliorācijas apsvērumu 
dēļ, gan arī estētiski papildinā-
jusi meža ainavu. Turpat mežā ir 
senais ozols, ko Imants Ziedonis 
ar domubiedriem nosaucis dižā 
ķīmiķa Paula Valdena vārdā.

Muižas romantiskais dārza 
parks un lielais meža parks 

-
muižas kultūrvides sastāvdaļa, 
kas prasa neatliekamu atjauno-

guvuši dižkoku statusu – daļa no 
tiem muižas parka, daļa jau 18. 
un 19. gs. iekoptajā meža terito-
rijā. Ļoti nozīmīgs ir izglītojošais 
darbs, skaidrojot, cik nozīmīgi 
ir šo ainavu saglabāt un kopt 
nākamajām paaudzēm, to da-
rot pareizi. LIFE+ programmas 

Uzsākts Ungurmuižas baroka dārza iekopšanas projekts

projekta “Meža biotopu atjauno-
šana Gaujas nacionālajā parkā” 
īstenošanas ietvaros jau realizēts 
projekts “Lapkoku praulgrauža 
Osmoderma eremita dzīvotņu 
kopšana un atjaunošana”, kas 
ievērojami palielinājis Ungurmui-
žas atpazīstamību, kā arī sakopta 
meža teritorija. Lai saglabātu 
esošo meža izskatu, tas jāturpina 
izkopt. Tāpēc esam plānojuši 
turpināt meža kopšanas darbus 
un sabiedrības izglītošanu. “Diž-
koki – vērtība Ungurmuižā un 
novada teritorijā” akcentējot diž-
koku identifikāciju, uzmērījumus, 
statistikas datu apkopošanu, par 
ko stāstīs Raimonds Mežaks, 
mežsaimniecības demonstrē-
jumu teritorijas “Pūpoli” pārvald-
nieks. Runājot par Ungurmuižu, 
tiek lietots termins – parks, ar 
to domājot arī 12 h lielo meža 
parku – mežu, kas nav radies tā-

-
dus atpakaļ gudru cilvēku rūpīgi 
kopts un lolots. Tieši tāpēc mēs 
nedrīkstam nozāģēt koku, kas 
vienkārši šķiet vecs, lai tur ierī-
kotu atpūtas vietu, mums jāres-
pektē ne tikai vēsturisks ziedu 
dārzs, bet arī meža ainava un 
jāparāda, cik tā ir vērtīga. Pasā-
kums plānots vasaras beigās vai 
rudens sākumā, protams, ņemot 
vērā tajā laikā valstī esošo epide-

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes 
informatīvais izdevums “Pārgaujas Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:  Cēsu novada 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.

Stājoties spēkā administra-
tīvi teritoriālai reformai, kopš 

kļuvis ģeogrāfiski plašāks, ap-
vienojot iepriekšējos Amatas, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpie-
balgas novadus. Lai veidotu spē-
cīgāku teritoriālo un simbolisko 
piederību apvienotajam Cēsu 
novadam, tiks izstrādāts jauns 
novada ģerbonis.

Lai šajā nozīmīgajā un rado-
šajā procesā iesaistītu iespējami 
lielāku sabiedrības daļu, Cēsu 

novada pašvaldība aicina ikvienu 
novada iedzīvotāju izteikt savas 
domas par to, kādām vērtībām 
jābūt attēlotām jaunajā ģerbonī.

Šīs aptaujas rezultāti tiks no-
doti ģerboņu māksliniekam, kurš 
apkopoto materiālu ietvers jaunā 
ģerboņa veidolā, balstoties he-
raldikas likumos.

Jaunā ģerboņa izstrāde neie-

-
ņus. Tie paliek spēkā un ir izman-
tojami saskaņā ar līdzšinējiem 
saistošajiem noteikumiem.

Piedalīties aptaujā var divē-
jādi:

-
kuma pagastu iedzīvotāji var iz-
griezt un aizpildīt informatīvajā 
izdevumā ievietoto aptaujas an-
ketu un līdz 15. novembrim ie-
mest pastkastītē, kas atrodas pie 

elektroniski. Tā atrodama pārval-
des mājas lapā www.pargaujas-
novads.lv, kā arī www.cesis.lv. 

Veidosim jaunā Cēsu novada 
tēlu kopā!

Aicinām iesaistīties Cēsu novada 
ģerboņa izstrādē

šanu un uzturēšanu ilglaicīgā 
periodā. Parki ne tikai atspoguļo 
reģiona vēsturisko un dabas vidi, 
tie nes līdzi simbolisko, un kul-
tūras nozīmīgumu, kas veido arī 
nacionālo identitāti. Lielais parks 
prasa rūpīgu kopšanu un papil-
dus finansējumu.

Ainavu arhitekte Ieva Kampe 
Krumholca ir izstrādājusi muiža 
baroka dārza projektu, kuru plā-
nots ieviest vairāku gadu laikā. 
Plānota lekcija dabā – “Muižas 
ainava  – mežs un dārzs”. Ar pie-
mēriem tiks parādīts parks un 
dārzs, kas ir ne tikai skaists, bet 
arī videi draudzīgs, stāstot arī 
par biodaudzveidību, kukaiņus 
pievilinošs un to, cik daudz dzīvo 
radību un vieta iegūst no šāda 
dārza. Atjaunojot baroka dārzu, 
tieši šādi stādījumi ir plānoti, 
kas ne tikai vizuāli priecēs, bet 
ļaus saglabāt dabas daudzvei-
dību. Ungurmuižas īpašo ainavu 
veido ne tikai ēku komplekss 
un dārzs, bet arī saglabājusies 
apkārtējā dabas vide, tai skaitā 
stādīts koku mežs. Iekļaušanās 
apkārtējā vidē bija muižas cēlāju 
dzīves filozofija. Šobrīd vairāk 

-

mioloģisko situāciju.
Ungurmuižas dārza parks ir 

neatņemama Ungurmuižas kom-
pleksa sastāvdaļa, kas piesaista 

gadā, taču gadu gaitā zaudējis 
daļu savas burvības, tāpēc vēla-
mies atjaunot stādījumus, lai ik-
vienam viesim radītu priekšstatu 
par muižas apkārtni 18., 19. gs, 
kā arī atjaunot un izkopt muižas 
dārzu vēsturiskajā vietā. Iegul-
dot salīdzinoši nelielus līdzekļus 
un savu darbu, varēsim paveikt 
nozīmīgu darbu. Plānojam orga-
nizēt vairākas talkas, tā iesaistot 
vietējos iedzīvotājus, kā arī vei-
cot izglītojošu darbu par seno 
parku nozīmi.

Ainavu arhitekte Ieva Kam-
pe-Krumholca ir pētījusi un iz-
strādājusi muižas parka/ dārza 
stādījumu projektu. Šis projekts 
ir realizējams ilgākā laika pe-
riodā, jo prasa lielus finansiālus 
un darbaspēka resursus. Tāpēc 
vēlamies ik gadu paveikt daļu no 

-

pavasarī vēlamies iekopt ziem-
ciešu dobes pie ieejas parkā un 
parka puses muižas ieejas.

Projekts tiek realizēts ar Meža 
attīstības fonda atbalstu Meža 
dienu ietvaros.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.cesis.lv
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