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Sirds siltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss,
Ko labu mēs citiem vēlam.
                         (Ā. Freimane)

Mūsu ikdiena saplūst ar nerimstošo pasaules ritmu un 
katrs jauns gads, ko sagaidām un piedzīvojam, nes sev līdzi 
jaunas pārmaiņas, prieku, notikumus, rūpes, darbu un ne-
skaitāmi daudz ko citu. 2021. gads ir noslēdzis tādu kā ve-
selu dzīves ciklu, kurā Pārgaujas novads ar tā iedzīvotājiem 
ir daudz mainījies, audzis, attīstījies un kļuvis spēcīgāks un 
patstāvīgāks. Jaunais 2022. gads tuvojas straujiem soļiem – 
tas visiem atnesīs jaunus izaicinājumus un jaunus skatījumus 
uz ierastām lietām. 

Novēlu ikvienam nākamajā gadā realizēt aizsāktās iece-
res un būt drosmīgiem jaunu izaicinājumu pieņem-

šanā. Ikvienam vēlos pateikt paldies par atbildību, 
darbu, ieguldījumu, spēku, drosmi un izturību. 

Ceram un ticam, ka varēsim dzīvot brīvā un 
drošā ikdienā, atstājot visas raizes vecajiem 

gadiem, līdzi ņemot vien vērtīgo pieredzi un 
gūtās dzīves atziņas. Lai visiem stipra 

veselība, miers un saticība!

Cēsu  novada
Pārgaujas apvienības 
pārvaldes vadītāja p.i.

Maruta Drubiņa

Santa Kūlīte
Attīstības plānošanas nodaļa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdzīgi kā pērn, arī šogad 
pārvalde nerīko svinīgo senioru 
Ziemassvētku pasākumu, jo val-
stī noteiktie ierobežojumi un 
drošības noteikumi liedz šādu 
pasākumu organizēšanu tādā 
formātā, kā līdz šim ierasts. Taču  
Pārgaujas apvienības pārvalde 
savus seniorus, tāpat kā pagā-

jušajā gadā, sveic, ierodoties pie 
katra personīgi mājās. 

Ziemassvētku sveicienam 
pārvalde ir sarūpējusi paciņas, 
kurās šogad ir sienas kalendārs 
ar Pārgaujas dabas skatiem, sal-
dumu turza un grāmata. Paciņu 
piegāde tika uzsākta 13. decem-
brī un turpināsies līdz pat Zie-
massvētkiem. Tās saņems 798 
seniori un 17 personas ar pirmās 
grupas invaliditāti no Straupes, 
Stalbes un Raiskuma pagastiem. 

Ziemassvētku sveicienu saņem 
ikviens Pārgaujas seniors

Straupes pagastā tās ir 284 per-
sonas, Stalbes pagastā – 215, sa-
vukārt Raiskuma pagastā kā jau 
ierasts, tas ir lielākais skaits no 
saņēmējiem – 316 personas. 

Pirmās grupas invalīdiem 
Stalbes pamatskolas floristikas 
un vides izglītības pulciņa sko-
lēni ir sarūpējuši pašdarītu dā-
vanu un novēlējumu, par ko sa-
kām paldies gan pārvaldes, gan 
dāvanas saņēmēju vārdā.  

Saņēmēju sajūtas un prieks 
par saņemto dāvanu rada gan-
darījumu arī Pārgaujas apvienī-
bas pārvaldes darbiniekiem, kuri, 
spītējot sniegam un grūti izbrau-
camiem ceļiem, ir apņēmušies 
līdz Ziemassvētkiem iegriezties 
katrā mājā un mīļi sveikt senio-
rus. Lai arī šis ir ļoti personīgs 
veids kā sveikt seniorus un katrs 
tiek apciemots viņa mājvietā, 
tomēr ceram, ka jau nākamajā 
gadā varēsim atgriezties pie tra-
dīcijām – visi kopā tikties svinīgā, 
kopīgā un skaistā pasākumā.

Svētku paciņu nodošana tiek 
veikta, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības notei-
kumus.

Daiga Hofmane,
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas lietvede

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai 12. de-
cembrī apritēja 64. dzimšanas diena. Ikviens darbinieks 
un skolēns zina, ka šī diena katru gadu tiek īpaši atzī-
mēta. Tradicionāli jubilejas rītā direktore Lolita Žagare 
iededz sveces pie skolas dibinātāja, bērnu ķirurga un 
profesora Aleksandra Bieziņa piemiņas akmens skolas 
pagalmā. Svētku nedēļā notiek vēstures apkopošana 
un gatavošanās svētkiem. Pēdējos divos gados svinam 
nedaudz atšķirīgāk, klusāk, bet tāpat iepazīstam un at-
ceramies, pētām, publicējam un baudām svētku kūku. 

Nedēļas garumā balss izziņotājā klausījāmies dar-
binieku un skolēnu sagatavoto informāciju par skolas 
vēsturi. Īpaši mūs iedvesmoja skolotājas Janīnas Va-
ļickas atmiņu stāstījums par darba uzsākšanu jaunajā 
skolas ēkā 1965. gadā, kad skola no Raiskuma muižas 
telpām pārcēlās uz tagadējo ēku. Pieredzes bagātā 
skolotāja Janīna aizvien spēj pārliecināt, ka latviešu 
valoda labā līmenī jāapgūst ikvienam skolēnam.

Tika veikti pētījumi skolas vēstures materiālos, in-
terneta dzīlēs un aptaujāti darbinieki. Tagad skolas 
foajē izvietoti klašu kolektīvu izveidotie apsveikumi 
skolai. 

Turpinājums 2. lpp.

Raiskuma skolai – 64

Direktore Lolita Žagare pie Aleksandra Bieziņa 
piemiņas akmens skolas pagalmā
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Anita Kalniņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Ar ziemas dzestrumu, ledus-
puķēm logos, svecīšu siltumu un 
piparkūku smaržu tuvojas Zie-
massvētki, kad goda vietā liekam 
zaļo egles zaru – mūžīgo cerību –, 
un dedzam baltas sveces ar ti-
cību, ka viss labais piepildīsies.

Notikumi ikdienā risinās ātrāk 
nekā spējam tiem izsekot, un nu 
jau drīz klāt gadu mija.

Katrs jauns gads sākas ar kaut 
ko jaunu. Atbilstoši Cēsu novada 
domes šā gada 11. novembra 
lēmumam, no 2022. gada 1. jan-
vāra Pārgaujas novada Sociālā 
dienesta darbība tiks pārtraukta. 

Jaunajā gadā ar pārmaiņām
Sociālais dienests darbību uzsāka 
2009. gada 1. augustā, kopš tā 
laika 12 gadus to vadīju kopā ar 
profesionālām darba kolēģēm.

Stabilais finansiālais nodroši-
nājums ļāva šajos gados arvien 
palielināt sniegto sociālo palī-
dzību dažādām iedzīvotāju gru-
pām. Sociālais dienests saņēmis 
augstu klientu novērtējumu par 
objektīvu, saprotošu un operatīvu 
palīdzību viņu problēmu risinā-
šanā.

PALDIES visiem Sociālā die-
nesta darbiniekiem par paveikto, 
par sadarbību, par profesionālu 
attieksmi pret darbu un labestību!

Darbs turpinās. Arī jauniz-
veidotais Cēsu novada Sociālais 

dienests ar tā vadītāju Aināru 
Judeiku organizēs nepieciešamos 
sociālos pakalpojumus un sociālo 
palīdzību mūsu iedzīvotājiem uz 
vietas Straupes, Stalbes un Rais-
kuma pagastos.

Vēlu visiem mierīgus Ziemas-
svētkus un Jaunajā gadā stipru 
veselību, būt iecietīgiem un līdz-
jūtīgiem. Laimes pamatā nav tikai 
pārticība, svarīga ir sajūta, ka ne-
esi viens, ka Tu esi kādam un kāds 
ir Tev vajadzīgs.

Ar Ziemassvētku baltajām
kamanām

Brauksim Jaungadam pretī
Līdzi ņemot tikai labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.

(N. Dzirkale)

Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka sākot 
ar nākamā gada 10. janvāri Straupes un Raiskuma 
pagasta iedzīvotājiem tiks paplašināta Klientu ap-
kalpošanas centra (KAC) pakalpojumu pieejamība, 
nodrošinot tos tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Līdz 
šim Klientu apkalpošanas centrs atradās tikai Pār-
gaujas apvienības pārvaldē Stalbē, taču nākamā 
gada sākumā iedzīvotājiem tas būs pieejams arī 
“Tautas namā” Plācī, Straupes pagastā un “Pagast-
mājā”, Raiskuma pagastā. 

Klientu apkalpošanas centru funkcijas:
	•	 Skaidras un bezskaidras naudas norēķini;
	•	 Nodrošina	iespēju	klātienē	pieteikt	noteiktus	

pakalpojumus:
    Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;
    Valsts ieņēmumu dienestam;
    Lauksaimniecības datu centram.
	•	 Sniedz	informāciju	par	sekojošiem	valsts	ies-

tāžu	e-pakalpojumiem	un	palīdzību	to	lietošanā:
    Lauku atbalsta dienests;

Uzmanību!
Pārgaujas apvienības pārvalde atkārtoti informē, ka šā gada 
30. novembrī tika slēgti pārvaldes maksājumu konti  AS “Cita-
dele banka” un AS “Swedbank” bankās. 
Atgādinām, ka maksājumus “SEB Bankas” kontā varēs veikt līdz 
29.12.2021. 

AS	“SEB	banka”	norēķinu	konta	rekvizīti	maksājumu	veikšanai:	
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90009116276, konta nr. LV06 UNLA 0050 0143 0775 8

Kase Straupes, Stalbes un Raiskuma pagastā strādās līdz 29. de-
cembrim. Pēc 01.01.2022. tiks paziņoti jaunie CĒSU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS norēķinu konti, kuros varēs veikt maksājumus.
Maksājumu un norēķinu apkalpošana tiks atsākta no 2022. gada 
10. janvāra.

Iveta Gabrāne,
Cēsu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Ar jauno gadu darbu sāks 
jaunizveidotā Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļa, kuras dar-
bības teritorija aptver visu Cēsu 
novada administratīvo teritoriju. 
Klātienē civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas jomā apmeklētājus aici-
nāsim uz Dzimtsarakstu nodaļu 
Cēsīs, Palasta ielā 11, kur bieži 
dažādos dzīves gadījumos jau 
esam tikušies ar vēsturiskā Cēsu 
rajona iedzīvotājiem. Plānots, ka 
apmeklētāju pieņemšana notiks 
arī Līgatnes un Vecpiebalgas ap-
vienību pārvaldēs. Arī Pārgaujas 
apvienības pārvaldē būs iespē-
jams iesniegt iesniegumus un sa-
ņemt sagatavotos dokumentus, 
piemēram, arhīva jautājumos. Lai 
šajā sarežģītajā vīrusa izplatī-

Dzimtsarakstu nodaļa 
Cēsu novadā

bas laikā saudzētu sevi, aicinām 
atkārtotas civilstāvokļa aktu re-
ģistrācijas apliecības un izziņas 
pieteikt elektroniski, izmantojot 
vietnes www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Dzimšanas, lau-
lības un miršanas reģistrācijas 
brīžos tiksimies klātienē. 

Dzimtsarakstu nodaļas 
e-pasts dzimtsaraksti@cesis.lv, 
tālr. 64120282, 64122555, mob. 
tālr. 29194633. Aicinu sazināties 
par jebkuru jautājumu, kas skar 
dzimtsarakstu jomu, lai kopīgi ar 
Dzimtsarakstu nodaļas darbinie-
kiem atrastu pieteicējiem visēr-
tāko pakalpojuma saņemšanas 
vietu un veidu.

Vislielākais paldies līdzšinē-
jām kolēģēm – Pārgaujas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas darbinie-
cēm Laimai Porietei un Nellijai 
Lapšānei!

    Nodarbinātības valsts aģentūra;
    Uzņēmumu reģistrs;
    Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
    Valsts darba inspekcija;
    Valsts zemes dienests;
    Valsts ieņēmumu dienests.

KAC darba laiks
   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā un “Pagastmājā”, 
Raiskuma pagastā:

 P.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00,
 O.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00,
 T.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00,
 C.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00,
 Pk. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00;

   “Tautas namā”, Plācī, Straupes pagastā:
O.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00,
C.  8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00.

Lai saņemtu pakalpojumu Klientu apkalpošanas 
centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – 
pase vai identifikācijas karte. 

No janvāra Klientu apkalpošanas 
centra pakalpojumi tiks sniegti 

Straupē, Stalbē un Raiskumā

Turpinājums no 1. lpp.

Izstādītts veiktais apkopojums par darbinieku dinastijām 
(Bakāni, Rone, Stepanovi, Bruņinieks), sabiedrībā pazīstamiem 
absolventiem (Gunārs Koceris, Anna Broka, Baiba Rorbaha, 
Aleksandrs Ronis) direktoriem (Gunārs Vītols, Hendriks Koz-
lovskis, Maruta Drubiņa, Helī Opincāne), tradīcijām u.c., 

Īpašajā svētku reizē direktore Lolita Žagare sveic visu Rais-
kuma skolas saimi, vēlot izturību, veselību un vēlmi darboties 
ar pārliecību arī turpmākajos darbības gados, godā turot vār-
dus, ko reiz teicis profesors Aleksandrs Bieziņš: “Laime – tas ir 
strādāt bērnu labā, viņu nākotnei.”

Raiskuma skolai – 64

Skolēnu dāvana – vēstures apkopojums.

Cēsu novada domes sēdē 2. de-
cembrī izskatīti 69 jautājumi. Depu-
tāti lēma par pašvaldības iestādes 
Cēsu novada būvvalde nolikuma, 
struktūras un amata vienību sa-
raksta apstiprināšanu, novada Bā-
riņtiesas amata vienību saraksta un 
nolikuma apstiprināšanu. Apstip-
rināja saistošos noteikumu Nr. 13   
“Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Cēsu novadā”,  saistošos 
noteikumus Nr. 14 „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kā 
arī . saistošo noteikumu  Nr.11 “Par 
atvieglojumu piemērošanu nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cēsu novadā” precizēto redakciju.

Domes sēdē lēma par projekta 
pieteikumu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolā Raiskumā”,  
“Energoefektivitātes paaugstinā-
šana pašvaldības ēkā Rūpnīcas 
ielā 8, Liepā”, “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Jaunpiebalgas vi-
dusskolā Priežu ielā 8”, “Drabešu 
Jaunās pamatskolas fasādes silti-
nāšana, nodrošinot energoefektivi-
tātes paaugstināšanu”, “Cēsu 1. pa-

matskolas Gaujas ielā 17, mācību 
darbnīcas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana,” “Līvu pirmssko-
las izglītības iestādes “Līvu skola”, 
Krīvos, ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana”, ”Cēsu Bērzaines 
pamatskolas-attīstības centra,  Bēr-
zaines ielā 34, ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšana” izstrādi un 
iesniegšanu.

Domes sēdē apstiprināja arī 
saistošos noteikumus Nr. 18 “Cēsu 
novada pašvaldības kapsētu darbī-
bas un uzturēšanas saistošie notei-
kumi”,  Nr. 19 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekār-
tošanai Cēsu novadā”,  Nr. 20 “Par 
Cēsu novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu”, Nr. 21 “Kārtība, 
kādā Cēsu novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības ies-
tādei”, Nr. 22 ,”Kārtība, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz licencētās 
vispārējās izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības ies-
tādei” un Nr. 23 “Par kārtību, kādā 
Cēsu novada  pašvaldība, budžetā 

paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir 
stipendijas studentiem, kuri studē 
pašvaldības atbalstītās izglītības 
programmās, darbam izglītības ies-
tādēs”.

Deputāti sprieda arī par piemak-
sām izglītības iestāžu darbiniekiem, 
apstiprināja SIA “Cēsu Olimpiskais 
centrs” sniegto maksas pakalpo-
jumu cenas kā arī vienojās par  
sporta pasākumiem un sporta at-
tīstībai paredzēto pašvaldības bu-
džeta līdzekļu  sadales kārtību Cēsu 
novadā.  

Domes sēdē lēma arī par Admi-
nistratīvās komisijas izveidošanu,  
Medību koordinācijas komisijas iz-
veidošanu, Publisko pasākumu ko-
misijas izveidošanu un Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas izvei-
došanu. Sēdes noslēgumā deputāti 
vienojās par Eduarda Veidenbauma 
literārās prēmijas piešķiršanu.

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

Domes sēdē decembrī

Uzmanību! 
Komunālo	pakalpojumu rādījumu paziņošanai turpmāk izmantot 

tālruni 27330878 vai e-pastu kom.pargauja@cesunovads.lv.

http://www.epakalpojumi.lv
http://www.latvija.lv
mailto:dzimtsaraksti@cesis.lv
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Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Īstenojot Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
LEADER projektu, Stalbes pa-
gasta centrā, iepretim tā saukta-
jam Stalbes dīķim, iekārtota pub-
 liski pieejama sabiedrisko akti-
vitāšu un atpūtas norises vieta.

Ņemot vērā, ka Stalbē līdz 
šim nav bijusi publiski pieejama 
labiekārtota vieta, kur rīkot 
pasākumus un baudīt atpūtu, 

Īstenojot LEADER projektu, Stalbes 
centrā iekārtota pasākumu norises un 
atpūtas vieta

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projektu konkurss norit at-
bilstoši Vidzemes lauku part-
nerības „Brasla” SVVA stra-
tēģijai 2014.–2020. gadam un 
2015. gada 13. oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 590 
“Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”, 5.1. aktivitāte 
“Vietējās ekonomikas stiprināša-
nas iniciatīvas”.
Projektu	 iesniegumu	 pie-

ņemšana	no	2021.	gada	26.	de-
cembra	līdz	2022.	gada	26.	jan-
vārim.

Projektu konkursa XI kārtā 
pieejamais	 finansējums	
464	661,12	EUR.

1. Rīcība: Jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšana, esošo at-
tīstīšana un pārdošanas veicinā-
šana – 278796.67 EUR.

2. Rīcība: Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde (tostarp 
mājas apstākļos), produkcijas 
dizains un pārdošanas veicinā-

šana – 185864.45 EUR.
Maksimālā attiecināmo iz-

mak su summa vienam projek-
tam:
•	50	000	EUR;
•	 70	000	EUR,	 ja	 ieguldījumi		

būvniecībā uzņēmējdarbības 
infra struktūrā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu 
summas.

Attiecināmo izmaksu papil dus 
nosacījumi: būves būvniecības, 
pārbūves, ierīkošnas, novietoša-
nas un atjaunošanas izmaksas, 
kā arī būvmateriālu iegāde ir 
attiecināmas tikai augstas gata-
vības projektiem ar to saprotot, 
ka plānotajiem būvdarbiem (ja 
attiecināms) ir izdota būvatļauja 
un tajā veikta atzīme par projek-
tēšanas nosacījumu izpildi vai ir 
akceptēta būvniecības iecere, iz-
darot atzīmi apliecinājuma kartē 
vai paskaidrojuma rakstā.
Detalizētāka	 informācija	 at-

rodama	 Vidzemes	 lauku	 part-
nerības	 “Brasla”	 mājas	 lapā	
www.brasla.lv.

Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla” izsludina LEADER 
projektu konkursa 
XI kārtu uzņēmējdarbības 
atbalstam

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Stalbes iedzīvotāji jau krietnu 
laiku lolojuši cerību, ka šo vietu 
pie ciema centrā esošās ūdens-
krātuves varētu labiekārtot un 
iekopt, lai tā kalpotu kā kopā 
sanākšanas, svētku svinēšanas 
un nesteidzīgas atpūtas vieta. 
Sadzirdot iedzīvotāju vēlmes un 
viedokli, Pārgaujas apvienības 
pārvalde 2020. gadā aizsāka 
idejas realizāciju, pieaicinot ai-
navu arhitekti, kura radīja terito-
rijas labiekārtojuma skici. Vēlāk, 
2020. gada novembrī, tika veikta 
iedzīvotāju aptauja, pēc kuras 
tika skaidri secināts, ka šo teri-
toriju nepieciešams labiekārtot 
sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai, paredzot tajā daudzveidīgas 
atpūtas iespējas.

Projekta ietvaros labiekār-
tota atpūtas vieta pie ūdens, 
izlīdzinot tajā smilts segumu 
un novietojot soliņu, zviļņus un 
atkritumu urnas. Lai iedzīvotā-
jiem būtu iespēja svinēt kopīgus 
svētkus, piemēram, Līgo svētkus, 
Lieldienas, Annas dienu, terito-
rijā izbūvēta ugunskura vieta ar 
laukakmens mūra atbalsta sienu 
un koka sēdvirsmu. Teritorijas 
reljefs nedaudz līdzinās amfite-
ātrim, tāpēc tajā varēs organizēt 
koncertus vai teātra izrādes. Šim 
nolūkam ierīkotas apstādījumu 
dobes, kas gar dīķa malu veidos 
ziedu kulises, bet pie ugunskura 
vietas veidos izskatīgu fonu aiz 
sēdvietām ar laukakmens atbal-
sta sieniņu. Ierīkotas arī taciņas, 
kas savieno atpūtas zonu ar 
piesaistīto ielu infrastruktūru un 
pludmali. Projekta īstenošanas 
rezultātā ir nodrošināta sakopta 
teritorija, kas brīvi pieejama jeb-
kuram – gan vietējiem iedzīvotā-
jiem, gan viesiem. 

Pašvaldība LEADER projektu 

SIA “VPV” no Raiskuma pagasta saņem 
Cēsu novada uzņēmēju gada balvu  

Santa Kūlīte,  
Attīstības plānošanas nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

26. novembrī norisinājās tra-
dicionālais Cēsu novada uzņē-
mēju forums. Pēc administratīvi 
teritoriālās reformas Cēsu no-
vads kļuvis daudzkārt plašāks, 
aptverot daudz lielāku uzņēmēju 
loku. Šogad arī Pārgaujas apvie-
nības pārvaldes teritorijā esošais 
uzņēmējs SIA “VPV” ir saņēmis 
balvu vienā no deviņām izvirzīta-
jām nominācijām – “Cēsu novada 
izaugsme 2021”. 

SIA “VPV” ir ražošanas uz-
ņēmums, kas pierādījis savu 
izaugsmi, pērn palielinot savu 
gada apgrozījumu vairāk nekā 
trīs reizes. Uzņēmums ražo eko-
loģiski tīras koksnes granulas, tā 
ražotne “Gaismas” atrodas Rais-
kuma pagastā.  

Uzrunājot uzņēmējus, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
J. Rozenbergs sacīja pateicības 
vārdus ikvienam novada uzņē-
mējam: “Paldies ikvienam uzņē-
mējam no jebkuras nozares, kā 

lielam, tā mazam, kā pieredzē-
jušam, tā mazāk pieredzējušam, 
jo Cēsu novadā kopā ir vairāk 
kā 4500 uzņēmumu, un tas ir 
ļoti daudz. Tā ir mūsu vērtība un 
jūs esat mūsu asinsrite. Jūs esat 
tiek, kuri ļauj mūsu iedzīvotājiem 
šeit strādāt un gūt ieņēmumus. 
Jūs esat tie, kuri, veiksmīgi attīs-
toties un radot jaunas darba vie-
tas, dodat iespēju pievienoties 
jauniem iedzīvotājiem. Jūs esat 
tie, kuri rada pievienoto vērtību 
un par ko runā mediji gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Un jūs esat arī tie, 
kas dod iespēju mums, publiska-
jai pārvaldei, finansēt daudzus 
un dažādus pakalpojumus, kas ir 
svarīgi mums visiem kopā.  

Šajā vasarā mēs piedzīvojām 
teritoriālo reformu. Lai gan uz-
ņēmēju vidū šīs robežas nekad 
varbūt nav bijušas tik izteiktas, 
uzņēmēji ražo tur, kur viņiem tas 
ir pa spēkam vai – kur tas viņiem 

ietvaros jau iepriekš ir iegādāju-
sies mobilo grīdu āra pasākumu 
vajadzībam un salokāmos metāla 
krēslus. Nepieciešamības gadī-
jumā šo inventāru varētu izman-
tot brīvdabas pasākumu organi-
zēšanai labiekārtotajā teritorijā, 
kas piedāvā ļoti pateicīgu reljefu 
grīdas novietošanai plaknē pie 
ūdens un krēslu izvietošanai 
nogāzē. Projekta ietvaros izvei-
dotās apstādījumu dobes šādus 
pasākumus darīs estētiski bau-
dāmākus, un skatuves fons tiks 
dekorēts kā kulises.

Lai labiekārtoto terotoriju 
padarītu vietējiem iedzīvotājiem 
izmantojamu arī diennakts tum-
šajā laikā, šobrīd tiek plānots, ka 
Stalbes apgaismojuma projekta 
ietvaros varētu ierīkot apgais-
moju arī šajā atpūtas un pasā-
kumu vietā.

ELFLA Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam pa-
sākuma “Atbalsts LEADER vietē-
jai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstības stratēģija)” 
apakšpasākuma “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” 
līdzfinansētajam projektam Nr. 
21-09-AL20-A019.2202-000009 
“Teritorijas labiekārtošana pie 
Stalbes ūdenskrātuves sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai” 
piesaistītais publiskais finansē-
jums ir 90% no attiecināmo iz-
maksu summas, pārējos izdevu-
mus sedz Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvalde. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 18 591,90 EUR, 
no kurām attiecināmās izmak-
sas sastāda 10 000,00 EUR ar 
publisko finansējumu 90 % no 
attiecināmajām izmaksām, t.i., 
9000,00 EUR. Darbus veica SIA 
“ROK un BŪVĒ”.

ir izdevīgi. Viņi pārdod tur, kur ir 
pircēji, vienalga vai tā ir Latvija, 
vai Āfrika, vai kāda cita vieta. 
Un tomēr šī teritoriju pārbīde arī 
mums ļauj paskatīties uz daudz 
plašāku uzņēmēju saimi.” 

Cēsu novada uzņēmēju fo-
ruma vadmotīvs šoreiz bija pār-
maiņas un dažādība, kas skar 
ikvienu sabiedrības locekli neat-
karīgi no viņa nodarbošanās. Par 
to runāja dažādu jomu eksperti, 
kā ierasts, notika arī novada uz-
ņēmēju paneļdiskusijas. Cēsu 
novada uzņēmēju gada balvas 
pasniegšana bija foruma noslē-
guma pasākums.  

Pārgaujas apvienības pār-
valde sveic Raiskuma pagasta 
uzņēmumu SIA “VPV” ar sa-
ņemto apbalvojumu un novēl arī 
turpmākajos gados būt neatlai-
dīgiem un uz izaugsmi vērstiem. 
Tāpat arī ikvienam Straupes, 
Stalbes un Raiskuma pagasta uz-
ņēmējam novēl tiekties uz mērķu 
īstenošanu un nākamajā gadā 
saņemt kādu no Cēsu novada 
uzņēmēju gada balvām.   

http://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-karta-uznemejdarbibas-atbalstam
http://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-karta-uznemejdarbibas-atbalstam
http://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-karta-uznemejdarbibas-atbalstam
http://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-karta-uznemejdarbibas-atbalstam
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Haralds Bruņinieks

Šī gada 30. decembrī Cēsu no-
vada Raiskuma pagasta Tautas 
namā “Auciemmuižā” notiks at-
lētiskās vingrošanas čempionāta 
4. – noslēdzošais – posms ”Svara 
stieņa spiešanā guļus”. Sacensī-
bās būs jāveic svara stieņa spie-
šana guļus uz atkārtojumu skaitu.

Sacensības atbalsta Cēsu no-
vada pašvaldība, Latvijas Tautas 
sporta asociācija, Latvijas Sporta 
federāciju padome, Izglītības un 
zinātnes ministrija.

Sacensībās piedalās ierobe-
žots dalībnieku skaits ar derīgu 
Covid-19 sertifikātu, pēc iepriek-
šēja pieteikuma.

Atlētiskās vingrošanas 
čempionāta 4. posms

26. DECEMBRĪ
16.00

SVĒTKU KONCERTS
PIEDALĀS INGUS ULMANIS

UN AIGARS VOITIŠĶIS

STALBES
TAUTAS NAMĀ IEEJAS MAKSA 4 EUR

Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai 
pārslimošanu un personu apliecinošs dokuments–pase vai IDkarte. 

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs.

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.

Iluta Balode,
jaunatnes lietu speciāliste

2021. gadā Cēsu novada Pār-
gaujas apvienības pārvalde īs-
tenoja jauniešu projektu “Lauzt 
robežas”, kas ieguva valsts finan-
sējumu projektu konkursā “At-
balsts jauniešiem Covid-19 pan-
dēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta ietvaros norisinā-
jās vairākas aktivitātes, bet par 
galveno var uzskatīt ikgadējo 
Pārgaujas jauniešu saliedēša-
nās pasākumu “Lauzt robežas”, 
kas šovasar notika jau ceturto 
reizi, un šobrīd tas jau kļuvis par 
tradīciju un katru gadu gaidītu 
notikumu jauniešu vidū. Šogad, 
piesaistot projekta finansējumu, 
pasākumu bija iespējams īstenot 
lielākos apjomos – uzņemot lie-
lāku jauniešu skaitu un piesaistot 
vairāk speciālistu, kas noteikti 
bija veicinoši faktori projekta 
mērķu sasniegšanai. Pasākuma 
laikā centrālā tēma bija indivīds 
un personīgā motivācija. Šāda 
ideja radās 2021. gada pava-
sarī, kad tika apkopoti Pārgau-
jas jauniešu aptaujas par viņu 
emocionālo labsajūtu pandē-
mijas laikā rezultāti. Atbildot uz 
jautājumiem, Pārgaujas jaunieši 
norādīja, ka jūtas nomākti, izjūt 

Noslēdzies jauniešu projekts 
“Lauzt robežas”

izteiktu motivācijas trūkumu, kā 
arī ir emocionāli noguruši attāli-
nātā mācību procesa un sociali-
zēšanās iespējas ar vienaudžiem 
trūkuma dēļ. Saliedēšanās pasā-
kumā piedalījās ap 40 jauniešiem 
un viņi tikās ar iedvesmas per-
sonām – raidījumu un pasākumu 
vadītāju, sociālo mediju satura 
radītāju Mārtiņu Kapzemu, kād-
reizējo Cēsu novada Jauniešu 
domes prezidentu, šī brīža uz-
ņēmēju un pasākuma produ-
centu Tomu Veisu. Tāpat arī ar 
jauniešiem, izmantojot dažādas 
neformālās izglītības metodes, 
strādāja treneri no organizācijas 
“Piedzīvojuma gars”. 

Projekta ietvaros norisinājās 
arī divi pārgājieni – gar Braslas 
krastu un uz Kvēpenes pilskalnu. 
To mērķis bija motivēt jauniešus 
uz brīvā laika pavadīšanu brīvā 
dabā, kā arī tuvējās apkārtnes la-
bāku iepazīšanu un vietējās pie-
derības sajūtas veicināšanu. 

Projekts “Lauzt robežas” pie-
dāvāja iespēju vairākiem jau-
niešiem saņemt individuālu at-
balstu, tiekoties ar mentoru, lai 
apspriestu jautājumus, kas viņus 
satrauc – karjeras izvēle, moti-
vācijas trūkums, zems pašvērtē-
jums un mentālā labbūtība. 

Izvērtējot atsaucību dalībai 

projekta aktivitātēs, projekta no-
slēgumā varam secināt, ka līdzīgi 
kā jaunieši visā Latvijā, arī Pār-
gaujā viņi ir noguruši no dalības 
tiešsaistes aktivitātēs un pasā-
kumus, kas norisinās digitālajā 
vidē, apmeklē nelabprāt. Daba ir 
labs resurss, ko izmantot darba 
ar jaunatni īstenošanai šajos, 
Covid-19 pandēmijas apstākļos – 
aktīva laika pavadīšana brīvā 
dabā, socializēšanās ar citiem 
vienaudžiem un dziļākas izprat-
nes veicināšana par savu fizisko 
un mentālo labsajūtu. 

Projekta aktivitāšu īstenoša-
nai Pārgaujas apvienības pār-
valde saņēma 4521,59 EUR finan-
sējumu. 

Projekts “Lauzt robežas” 
(iden tifikācijas Nr. VP2021/1-
82) īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2021.–2023. gadam ietvaros. 

Decembri Ungurmuiža sa-
gaida baltā sniega rotā, kas tā 
vien aicina pastaigām senajā 
muižas parkā. Taču arī pašā 
muižā, lai gan pieklusināti, dzīve 
nav apstājusies. Pateicoties ES 
(S.A.M.5.1.1.) siltumapgādes pro-
jektam, Ungurmuiža ir apska-
tāma visa gada garumā. Aicinām 
aplūkot gan pastāvīgo ekspozī-
ciju, gan izstādes.

Kā katru gadu decembrī, Un-
gurmuiža aicina uz Ziemas vēla-
jām muzikālajām brokastīm. Ne 
tikai laba mūzika un gardi ēdieni, 

Ungurmuiža aicina baudīt ziemas noskaņu
bet iespēja baudīt Ziemassvētku 
noskaņu sagaida gan lielus, gan 
mazus apmeklētājus. Tāpat šajā 
klusajā periodā aicinām izmantot 
iespēju nakšņošanai lauku mierā, 
veselīgā atmosfērā un tālu prom 
no pilsētas burzmas.

Atbilstoši valstī noteiktajiem 
epidemioloģiskajiem noteiku-
miem – darbība notiek “zaļajā 
režīmā”, ieeja tikai ar COVID-19 
sertifikātu.

Sadarbības projekts “Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos”, tiek īstenots Eiro-

pas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā vir-
ziena “Vides aizsardzības un re-
sursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra
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