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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Neatņemams februāra pasā-
kums Pārgaujas novadā ir 
“Sporta laureāts”, lai godinātu 
sportistus par  iepriekšējā gadā 
sasniegto. 2016. gads bijis īpaši 
veiksmīgs. Spilgtākos sasnie-
gumus atgādināja sporta kluba 
“Pārgauja” valdes priekšsēdē-
tājas Monvids Krastiņš: “Vēlos 
atzīmēt izcilos sasniegumus, kas 
līdz šim mums vēl nav bijuši: 
biatloniste Baiba Bendika izcī-
nīja 5. vietu Pasaules kausā 
Latvijas valsts izlases sastāvā, 
kas ir visu laiku labākais sasnie-
gums Latvijas vēsturē, un veik-
smīgi startējām arī Latvijas IV 
Olimpiādē, kur orientēšanā 
sprintā Sandra Grosberga ieguva 
2. vietu, bet loka šaušanā Marina 
Rjabkova ieguva 3. vietu. Tās bija 
pirmās Latvijas olimpiādē iegū-
tās medaļas Pārgaujas novada 
vēsturē. Vēlos izcelt arī trīs 
florbolistus no “Pārgaujas”, kuri 
2016. gadā piedalījās Pasaules 
čempionātā florbolā Rīgā. Tie ir 
Andris Rajeckis, Mārtiņš Rajec-
kis un Ingus Laiviņš. Sportisti, 
kuri ir pelnījuši uzslavas, vēl ir 
daudz, tos uzzināsim, kad tiks 
saukti laureāti, bet vēlos pateik-
ties arī visiem treneriem, kuri 
māca mūsu jauniešus un pieau-
gušos. Novēlēšu, lai šis gads būtu 
sportiski izdevies, lai pēc gada 
atkal visi tiktos šajā pasākumā.”

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Lai arī februārī laikapstākļi bija mainīgi, tomēr 
pēc ilgāka pārtraukuma Pārgaujas novada pašval-
dībai izdevās noorganizēt tradicionālās Zemledus 
makšķerēšanas sacensības uz Raiskuma ezera. Ja 
iepriekšējās dienās lija lietus, tad sacensību dienā, 
18. februārī, laikapstākļi bija patīkami un ledus 
pietiekami biezs, lai droši un ar lielu prieku mak-
šķernieki vairākas stundas pavadītu uz ledus. 

Šī pasākuma mērķis ir popularizēt makšķerē-
šanas sportu kā veselīgu un aktīvu atpūtas veidu. 
Sacensībās piedalījās 30 makšķernieki. Dalībnieki 
startēja gan individuāli, gan komandās. Lomi 
nebija lieli, bet visi kopā izvilka gandrīz 30 kg 
zivju, tātad katram vidēji pa kilogramam. Balvas 

saņēma labākie makšķernieki vīriešu un sieviešu 
konkurencē, jaunākais un vecākais makšķernieks, 
labākā komanda un ātrākais ledus urbējs.
Rezultāti individuālajā konkurencē vīriešiem:

1. vieta – Mārtiņš Cekuls ar kopējo zivju svaru 
1,818 kg un kopējo zivju skaitu 70 gab.;

2. vieta – Dāvis Seržants ar kopējo zivju svaru 
1,818 kg  un kopējo zivju skaitu 68 gab.;

3. vieta – Imants Kozlovskis ar kopējo zivju 
svaru 1,740 kg
Rezultāti individuālajā konkurencē sievietēm 
(sacensībās piedalījās tikai divas dalībnieces):

1. vieta – Daiga Bērziņa ar kopējo zivju svaru 
1,594 kg un arī uzvarētāja nominācijā “Lielākā 
zivs” ar noķertu 0,584 kg plaudi;

2. vieta – Marta Dimante ar kopējo zivju svaru 
0,350 kg

Turpinājums 4. lpp.

Par pasākuma izklaides daļu 
rūpējās Stalbes vidusskolas 
ansamblis un to vadītāja Anda 
Tomsone, kuri bija sagatavojuši 
sportistiem sveicienu dzies-
mās, bet pasākumu noslēdza 
ritma apvienība “Pulse Effekt” 
ar bungu perkusijām un uguns 
žonglieri. Savukārt Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents visiem sportistiem 
izteica sirsnīgu paldies, ka caur 
viņiem novada vārds tiek skan-
dināts ne tikai pašā novadā, bet 
arī ārpus tā, ārpus Latvijas robe-
žām. “Paldies sportistiem, pal-
dies treneriem, paldies sporta 

klubam par ieguldīto darbu, kas 
rezultējies tik augstos panāku-
mos! Lai sportiskā veiksme stāv 
Jums klāt arī šajā gadā!”

Pārgaujas novada 2016. gada 
sporta laureāti 

un viņu sasnie gumi
Medību šaušanā:
1. Marinai Rjabkovai par 

iegūto 1. vietu Baltijas čempio-
nātā šaušanā pa skrejošu meža-
cūkas mērķi 35 m attālumā 
komandas vērtējumā;

2. Edgaram Zeidmanim par 
iegūto 1. vietu Baltijas čempio-
nātā šaušanā pa skrejošu meža-

cūkas mērķi 35 m attālumā 
komandas vērtējumā;

3. Aigaram Legzdiņam par 
iegūto 1. vietu Baltijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mežacūkas mērķi 35 m attā-
lumā komandas vērtējumā un 
par 2. vietu Latvijas čempionātā 
šaušanā pa skrejošu mežacūkas 
mērķi 35 m attālumā komandas 
vērtējumā; 

4. Vilnim Jaunzemam par 
iegūto 1. vietu Baltijas čem-
pionātā šaušanā pa skrejošu 
mežacūkas mērķi 35 m attā-
lumā komandas vērtējumā; par 
2. vietu Latvijas čempionātā 

šaušanā pa skrejošu mežacūkas 
mērķi 50 m attālumā koman-
das vērtējumā un par 3. vietu 
Latvijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mežacūkas mērķi 50 m 
attālu mā komandas vērtējumā 
un kā trenerim stenda šaušanā;

5. Mārtiņam Gaņģim par 
iegūto 2. vietu šaušanā pa skre-
jošu mežacūkas mērķi 35 m 
attālumā komandu vērtējumā 
Latvijas čempionātā; par 2. vietu 
individuālajā vērtējumā Latvijas 
čempionātā un par 2. vietu Latvi-
jas kausa izcīņas kopvērtējumā;

6. Jānim Zandbergam par 
iegūto 3. vietu šaušanā pa skre-
jošu mežacūkas mērķi 35 m 
attālumā individuālajā vērtē-
jumā Latvijas čempionātā;

7. Laumai Zīlei par iegūto 
3. vietu šaušanā pa skrejošu 
mežacūkas mērķi 35 m attālumā 
individuālajā vērtējumā Latvi-
jas kausa izcīņas kopvērtējumā 
junioru un sieviešu konkurencē;  
par 3. vietu šaušanā pa skrejošu 
mežacūkas mērķi 50 m attālumā 
komandas vērtējumā Latvijas 
čempionātā;

8. Agnesei Kārkliņai par 
iegūto 2. vietu šaušanā pa skre-
jošu mežacūkas mērķi 35 m 
attālumā komandu vērtējumā 
Latvijas čempionātā;

9. Raivim Bērziņam par 
iegūto 3. vietu šaušanā pa skre-
jošu mežacūkas mērķi 50 m 
attālumā vērtējumā Latvijas 
čempionātā.

Turpinājums 8. lpp.

Sumināti Pārgaujas novada sportisti 
par 2016. gadā sasniegto

Notikušas Zemledus makšķerēšanas sacensības 
uz Raiskuma ezera

Pasākuma “Sporta laureāts 2016” dalībnieki. Foto: Elīna Astahovska

Makšķernieki gatavojas startam. Foto: Elīna Astahovska
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Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 30 
jautājumi:

• deputāti noklausījās 
izpilddirektores sniegto pār-
skatu par 26.01.2017. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
un pieņēma to zināšana;

• deputāti lēma par aiz-
ņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta “Iekšējo inženiertīklu 
atjaunošana Raiskuma pamat-
skolas ēkā’’ realizācijai;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus “Grozījumi Saistoša-
jos noteikumos Nr. 25 “Nodevas 
par Pārgaujas novada pašval-
dības izstrādāto oficiālo doku-
mentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu, simbolikas izmanto-
šanu, izklaidējoša rakstura pasā-
kumu organizēšanu un tirdznie-
cību publiskajās vietās””;

• izmantojot pirmpirkuma 
tiesības, nolēma pirkt nekus-
tamo īpašumu – dzīvokli;  

• nolēma izstrādāt un ie 
sniegt projektu “Līdaku ma zuļu 
ie gāde zivju resursu at  jau  no
ša  nai Pārgaujas novada Ķiržu 
ezerā”;

• nolēma piedzīt parādu 
par nekustamā īpašuma nodokli 
un nokavējuma naudu par ne
kustamo īpašumu  Raiskuma 
pagastā;

• nolēma piešķirt zvejas rīku 
licences zvejai ar tīkliem Sā 
ruma, Raiskuma un Mazā Bauža  
ezerā;

• nolēma piešķirt adresi 
Raiskuma pagasta nekustamā 
īpašuma zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajai jaunbūvei;

• nolēma nodot atsavināša
nai Pārgaujas novada pašval-
dībai piekrītošo nekustamo 
īpašumu “Pilskalni”, Straupē, 
Strau pes pagastā;

• nolēma apstiprināt Pār-
gaujas novada pašvaldības pro-
jektu konkursa 2017 nolikumu; 

• nolēma apstiprināt aktu-
alizēto Pārgaujas novada paš-
valdības Attīstības programmas 
2013.–2019. gadam investīciju 
plānu;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus “Par reklāmas un 
citas vizuālās informācijas izvie-
tošanu Pārgaujas novadā”;

• nolēma noteikt zemes lie-
tošanas mērķi zemes vienības 
daļai;  

• nolēma nodot atsavināša-
nai nekustamo īpašumu – dzī-
vokli Stalbes pagastā;

• nolēma likvidēt Stalbes vi  
dus skolas struktūrvienības Rais 
kuma pamatskolas bibliotēku;

• nolēma atcelt Par Pārgau-
jas novada domes 21.01.2016. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 
11. §) un apstiprināja zemes ierī-
cības projektu nekustamajam 
īpašumam „Vītagas” Straupes 
pagastā;

• nolēma nodot atsavināša-
nai novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Lejas Muižnieki”, 
Stalbes pagastā;

Pārgaujas novada domes 
23. februāra sēdes apskats

• nolēma  ievietot personu 
ilgstošas sociālās aprūpes un so
ciālās rehabilitācijas institūcijā;

• nolēma anulēt personai 
deklarētās dzīvesvietas ziņas; 

• nolēma piešķirt balvas 
sporta jomā;

• nolēma apstiprināt Pār-
gaujas novada amatierteātru 
skates nolikumu; 

• noklausījās pārskatu par 
Pārgaujas novada bāriņtiesas 
darbu 2016. gadā un nolēma pie-
ņemt to zināšanai;

• nolēma izstrādāt, iesniegt 
un īstenot projekta iesnie-
gumu „Mobilās grīdas iegāde 
āra pasā kumu vajadzībām Stal-
bes pagastā” Vidzemes lauku 
partnerības “Brasla” projekta 
konkursam Latvijas lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”  
5. rīcības „Vietējo sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana un kapa-
citātes stiprināšana” ietvaros un 
paredzēja nepieciešamo līdzfi-
nansējumu;

• nolēma piedalīties Darbī-
bas programmas ,,Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā 
atbalsta mērķa ,,Palielināt atbal-
stu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” 8.3.2.2. pasā-
kuma ,,Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” 
projektā Nr. 8.3.2.2./16/I/001 
,,Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”;

• nolēma izstrādāt, iesniegt 
un īstenot projekta iesniegumu 
“Higiēnas telpu ierīkošana 
Rozulas klubā”  Vidzemes lauku 
partnerības “Brasla” projektu 
konkursam Latvijas lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” 4. rīcības „Vides labie-
kārtošana pakalpojumu pieeja-
mības un kvalitātes uzlabošanai” 
ietvaros un paredzēja nepiecie-
šamo  līdzfinansējumu;

• nolēma piešķirt adresi  
Rais kuma pagasta nekustamā 
īpa  šuma „Ķeitas” jaunbūvei;

• nolēma apstiprināt Pār
gau jas novada pašvaldības 
vis pā rējās izglītības iestāžu 
izde vumu tāmi savstarpējiem 
no rē ķiniem par izglītības ies-
tāžu snieg tajiem pakalpojumiem 
2017. gadam;

• nolēma iznomāt telpas 
„Doktorātā”, Plācī, Straupes pa
gastā ģimenes ārstes prakses 
nodrošināšanai.

Nākamā domes sēde notiks 
23.  martā  plkst. 15.00 Stalbē

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

Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

2017. gads uzsākts ar vairāku 
LEADER projektu realizāciju gan 
Straupes, gan Raiskuma pagas-
tos, kas tiek īstenoti saskaņā ar  
2015. gada 13. oktobra Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 590 
“Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai” apakšpasākumu 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. Pārgau-
jas novada teritorijā LEADER 
finansējumu iespējams apgūt, 
piesakot projektu idejas divās 
partnerībās – Vidzemes lauku 
partnerībā “Brasla” (nosedz Stal 
bes un Straupes pagastu terito-
rijas), kā arī Cēsu rajona lauku 
partnerībā (nosedz Raiskuma 
pagasta teritorijas). Projektu 
pie      teikumu apstiprināšana norit 
sa  dar bībā ar Lauku atbalsta die-
nestu. Šobrīd uzsāktie projekti 
apstip rināti jau 2016. gadā.

Ar LEADER atbalstu Rais-
kuma pagastā tiek īstenoti šādi 
projekti:

• “Vides pieejamības uzla-
bošana un aktīvās atpūtas dažā-
došana Raiskuma internātpa-
matskolasrehabilitācijas centra 
teritorijā”, kā ietvaros tiks izvei-
dota bruģēta uzbrauktuve pie 
izglītības iestādes, labiekārtots 
automašīnu stāvlaukums un 
sporta laukums papildināts ar 
jauniem objektiem – āra trena-
žieriem;

• “Tautas tērpu iegāde Pār-
gaujas novada Raiskuma pagasta 
jauktajam korim”;

• “Aprīkojuma iegāde Rais-
kuma pagasta tautas namam – 
Auciemmuiža”.

Straupes pagastā:
• “Straupes kapu teritorijas 

labiekārtošana” – Pārupes kapos 
projekta laikā notiks kapličas 
laukuma bruģēšana un akmens 
žoga mūrēšana;

• “Pludmales volejbola lau-
kuma pārbūve Straupes ciemā”;

• “Tautas tērpu iegāde Pār-
gaujas novada Straupes pagasta 
deju kolektīvam “Munsturis”, 
vidējās paaudzes deju kolektī-
vam “Straupe” un deju kolektī-
vam “Idumeja””;

• “Aprīkojuma iegāde Strau-

Ar LEADER atbalstu 
pašvaldībā tiek īstenoti 
septiņi projekti

pes pagasta tautas namam”.
Kopā septiņu projektu rea-

lizācijai piešķirtais LEADER 
finan siālais atbalsts veido 
93 791.74 EUR, pamatā katram 
projektam nosedzot 90% apjo
 mu no kopējām viena projekta 
izmaksām.

Augstāk minēto projektu 
īstenošana norit saskaņā ar 
Pār gaujas novada pašvaldības 
Attīstības programmas 2013.–
2019. gadam noteiktajām vidējā 
termiņa prioritātēm un rīcī-
bām, kā arī programmas Inves-
tīciju plānu, kas aktualizēts ar 
2017. gada 23. februāra domes 
lēmumu.

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pasludinot šo gadu par Tūrisma attīstības gadu, aici-
nām gan iedzīvotājus, gan novada viesus izbrīvēt kopā 
ar ģimeni vai draugiem brīvu brīdi, lai tīkami un lietde-
rīgi pavadītu laiku, apceļojot un izzinot mūsu novadu. 
Respondentu atbildes liecina, ka vēlmes, kā atpūsties, ir 
dažādas, un šajā rakstā būs aprakstīti ierosinājumi kat-
ram pēc gaumes un vajadzības.

Ja ir vēlme labi atpūsties, nomainīt pierasto vidi un 
atjaunot garīgos un fiziskos spēkus, tad noderēs kāda no 
pirtīm, ko piedāvā viesu namu saimnieki un pirtnieki. 
Lielākai kompānijai pa prātam būs „Vējiņu”, „Zaķīšu”, 
„Burtaku” vai atpūtas kompleksa „Ķecis” pirtis, mazā-
kām – „Upesleju”, „Ezerkalnu” vai Auciema „Ziedu” vai 
Eicēnu zāļu pirts. Katrā pirtī ir savs pakalpojumu klāsts 
un noskaņa, tāpēc viegli var atrast sev piemērotāko – no 
skaļākas izklaides līdz klusam, meditatīvam dziedniecis-
kam rituālam.

Dvēselei veldzējošs var būt arī koncerta 
apmeklējums Ungur muižā. Šogad var ieplā-
not 1. jūlija novakari Mazajiem operas svēt-
kiem, kas notiks Ungurmui žas 285. jubilejas 
svinību ietva ros, 5. augustu – „Šubertiādei”.  

Ja ir vēlēšanās meklēt jaunas atklās-
mes, tad izzināt kārajiem patiks Vējiņu paze-
mes ezeri, kur, dodoties pa kāpnēm pazemē, 
var gūt arī emocionālu pārdzīvojumu. Ziedu 
skaistuma cienītāji aicināti ieklausīties dārz-
nieku un kolekcionāru Gunas un Jāņa Rukšānu 
stāstījumā par dārza veidošanas noslēpu-
miem, kas jo košs solās būt 18. jūnijā  – „Peo-
niju dienā”. 

Izzinošas ekskursijas atkritumu poligonā 
Daibe piedāvā SIA „ZAOO”, iepazīstinot ar 
atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesu. 
Dīvainais lietu pārvērtību ceļš var radīt pār-
domas kā bērniem, tā pieaugušajiem. 

Kalēja Daiņa Mežanča smēdē ikviens var 
izmēģināt, kā tas ir – no kaut kā tik neelastīga 
kā metāls izveidot smalkas lietas. Savukārt 
akmens šķelšanas noslēpumos var ielūkoties 
pie akmeņkaļa Arņa Lūsiņa vai arī radošajā 
darbnīcā „Ezeriņi”, kas sola pēc garāka pār-
traukuma durvis vērt 1. aprīlī.  

Ja pa prātam ir aktīva atpūta  un vien-
laikus ir vēlme pārbaudīt savu varēšanu un 
izturību, tad mūsu novada dabas vidē ir pla-
šas iespējas. Var doties garākā pastaigā ap 
Raiskuma vai Riebiņu ezeru, pārgājienā pa 
Lielstraupes puses mežiem vai gar Gaujas 
kras tiem. Lielāks piedzīvojums būs brauciens 
ar laivu vai ūdensvelosipēdu pa Ungura ezera 
ūdeņiem, laišanās ar pontonu plostu pa Gauju 
vai kanoe laivošana Braslas upē. Brasla vasarā 
ir piemērota pat ģimenei ar maziem bērniem, 
bet pavasara plūdu laikā gan mēdz būt mežo-
nīga un bīstama. Dažādu peldamrīku nomu 
piedāvā „Apaļkalns”, ZS “Jaunlūplēži” un „Gau-
jaskrasts”.                               Turpinājums 3. lpp.

Pārgaujas novada mājaslapas janvāra jautājuma 
rezultātu apkopojums par tūrisma veidu,

kuru labprātāk izvēlaties

Kādu tūrisma veidu jūs labprātāk izvēlaties?

Atpūties, izzini un svini tepat, 
Pārgaujas novadā!

Atpūtas
61 balss

Izziņas
20 balsis

Aktīvo
(t.sk. ekstrēmo)
46 balsis

Gastronomisko
18 balsis

Cits variants
5 balsis

41 %13 %

31 %
12 %

3 %
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Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

23. februāra domes sēdē 
apstiprināts Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkursa 
nolikums 2017. gadam. Kon-
kursa mērķis ir veicināt Pārgau-
jas novada iedzīvotāju dzīves 
vides sakārtošanu un uzlabo-
šanu, sekmējot sadarbību starp 
pašvaldību, iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kā arī iedrošināt 
iedzīvotājus īstenot pašu ra
dītas idejas. Projekta pietei-
ku mu iesniegšanas laiks: š. g. 
13. marts – 13. aprīlis.

Konkursā var piedalīties: 
• biedrība un nodibinājums, 

kura juridiskā adrese ir Pārgau-
jas novadā;

• citu biedrību un nodibinā-
jumu teritoriālās struktūrvie-
nības, kas darbojas Pārgaujas 
no vadā;

• fizisku personu neformā-
lās grupas, kurās apvienojušies 
no 3 līdz 10 vietējie iedzīvo-
tāji, no kuriem vismaz viens ir 
sasniedzis 18 gadu vecumu.

Viens pretendents viena 
projektu konkursa ietvaros var 
iesniegt vienu pieteikumu. Pro-
jektu jārealizē tikai Pārgaujas 
novada pašvaldības teritorijā. 

Pašvaldības finansējums vie-
nam projektam nepārsniedz 
EUR 500, ietverot visus nodokļu 
maksājumus, kas saistīti ar pro-
jekta kopējām izmaksām. Pro-
jektam var būt arī sponsoru 
līdzfinansējums, ja kopējais pro-
jekta realizācijai nepieciešamais 
finansējums pārsniedz EUR 500. 
Konkursa kopējais finansējums 
2017. gadā ir EUR 4000.

Konkursā tiek atbalstīti pro-
jekti divās aktivitātēs:

1. vides un infrastruktūras 

sakārtošana un labiekārtošana; 
2. sabiedriski kultūras vai 

izglītojoši pasākumi (atbalstam 
paredzēti līdz 1000 EUR jeb 
25 % no konkursa kopējā finan-
sējuma apjoma).

Projektu īstenošanas laiks: 
2017. gada 1. jūnijs – 2017. gada 
1. decembris.

Vairāk par konkursa kārtību 
varat uzzināt, iepazīstoties ar 
konkursa nolikumu, kas pub-
licēts pašvaldības mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Pārgaujas novada projektu 
konkurss 2017”. Jautājumu gadī-
jumā par projekta pieteikumu 
sagatavošanu un iesniegšanas 
kārtību varat sazināties, zvanot 
29353779 (Baiba Zvejniece, 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja), vai rakstot elektro-
niski uz baiba.zvejniece@par-
gaujasnovads.lv. 

Aicinām novada biedrības, kā 
arī citus interesentus, izmantot 
iespēju un realizēt labas idejas 
projektu konkursā!

Atgādinām, ka 2017. gada 
konkursa ietvaros labākā īste-
notā ideja tiks virzīta tālākai 
izvērtēšanai gan reģionālā, gan 
nacionālā līmenī apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
ietvaros (pašvaldība ir apvienī-
bas biedrs kopš 2015. gada, un 
tas dod iespēju pašvaldības pro-
jektu konkursā labākās īstenotās 
idejas virzīt vērtēšanai arī ārpus 
novada robežām).

Izsludināts 
Pašvaldības projektu 
konkurss 2017

Turpinājums no 2. lpp.

Mūsu novada kartēs ir iezīmēti vairāki velo-
maršruti, kas pielāgoti dažādām vēlmēm. Īsākais 
ir marķētais 6 km maršruts ap Raiskuma ezeru, 
garākais ir 155 km un tā gaitā var aplūkot vairā-
kus kultūrvēsturiskus objektus plašākā teritorijā. 
Velosipēdu nomu piedāvā kempings „Apaļkalns”. 
Savukārt zemnieku saimniecība „Sandas” aicina 
doties pārgājienā, sēžot zirga mugurā.

Par makšķernieku interesēm mūsu novadā 
rūpējas kempinga „Ruckas ezers” apsaimniekotāji, 
atpūtas vietas „Paegļi” pie Sā ru ma ezera īpašnieki 
un „Ūdens  rožu” zivju dīķu saimnie ki. Savukārt tie, 
kam patīk pār baudīt savu mērķtiecību, droši var 
pieteikties pie loka šaušanas vai medību šaušanas 
instruk toriem un izmēģināt savu roku „Mār kulīču” 
šautuvēs brīvā dabā. 

Gardām vakariņām un svētku brīžiem... 
var izvēlēties apmeklēt Straupes piensaimnieku 
koope ratīvās sabiedrības vietējo produktu vei-
kalu un „Hanzas tirgotavu” Plācī vai arī svētdienās 
iegriezties kādu no mazo ražotāju tirdziņiem – vai 
nu Straupes Zirgu pastā vai Plācī. 

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Atgādinām, ka saskaņā ar 
Pārgaujas novada domes 2016. 
gada 22. septembra sēdes pro-
tokolu Nr. 10, 5 § “Par tehnisko 
noteikumu “Par ūdens patēriņa 
un kanalizācijas notekūdeņu 
ko  mercuzskaites mēraparātu 
uzstā dīšanas, lietošanas un pār-
baudes kārtību” apstiprināšanu” 
noteikts, ka komercuzskaites 
mēraparātu (ūdens skaitītāju) 
ieviešanas un uzstādīšanas ter-
miņš ir 2017. gada 1. jūnijs. 

Lai nodrošinātu ūdens 
skaitītāju savlaicīgu iegādi 

un piegādi, kā arī plānotu to 
uzstādīšanas grafiku, aicinām 
pieteikumus par ūdens skai-
tītāju uzstādīšanu iesniegt 
pašvaldībā līdz 2017. gada 
1. martam. 

Pēc noteiktā termiņa (2017. 
gada 1. jūnija) pakalpojumu lie-
totājiem, kuriem nebūs uzstā-
dīti ūdens skaitītāji, norēķiniem 
par patērēto ūdeni un izman-
totajiem kanalizācijas pakalpo-
jumiem tiks piemērota paaug-
stināta tarifu likme, kas pēc 
aprēķinu veikšanas sedz ūdens 
patēriņa starpību starp saražoto 
un piegādāto ūdens daudzumu 
pakalpojumu ņēmējiem un aprē-
ķināto izlietoto un uzskaitīto 
ūdens patēriņu.

Aicinājums iesniegt 
pieteikumus par ūdens 
skaitītāju uzstādīšanu 
līdz 1. martam

Raimonds Mežaks,
mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas 
„Pūpoli” pārvaldnieks

Piektdien, 10. martā Pārgaujas novada 
Stalbes tautas namā notiks bezmaksas 
seminārs par meža nozares aktualitātēm. 
Sākums pulksten 13.00. 

To rīko Pārgaujas novada pašvaldība sadar-
bībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru, 
Valsts lauku tīklu un mežsaimniecības demons-
trējumu teritoriju „Pūpoli”. Pasākumā pieda-
līsies Meža konsultāciju pakalpojumu centra 
Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Andris Vīrs. 
Viņš dalīsies ar jaunāko informāciju par Eiropas 
Savienības atbalstu meža īpašniekiem. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes 
students Pēteris Vīrs sniegs ieskatu citu pasau-

les valstu meža apsaimniekošanas praksē. Savu-
kārt ornitologs Gaidis Grandāns atklās, kā, strā-
dājot mežā, samazināt ietekmi uz tur mītošajām 
putnu sugām. Valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Cēsu sektora vadītāja Sanita Malnača 
iepazīstinās ar uzņēmuma funkcijām. Par zemes 
īpašuma robežām un to uzturēšanu atgādinās 
mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas 
„Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks. Pasā-
kuma noslēgumā plānota filmas demonstrēšana. 
Uz semināru par meža nozares aktualitātēm gai-
dīts ikviens interesents.

Semināru cikls uzsākts 2006. gadā. Tā ietva-
ros Pārgaujas novadā notikuši vairāk nekā 20 
pasā kumi, kurus apmeklējuši vairāk nekā 600 
interesenti.

Notiks seminārs par meža 
nozares aktualitātēm

„Ungurmuižas” restorānā, ka fej nīcā „Šķesteri” ik 
dienu, kā arī Straupes zirgu pasta virtuvē divas reizes 
mēnesī tirdziņa dienās var ieturēt mielastu no vietējo 
zemnieku un pārtikas ražotāju produktiem, bet resto-
rānā „Zaķīši” – baudīt eksotiskākus ķīniešu un japāņu 
virtuves ēdienus.  

Alus darināšanas procesu un laba alus garšu var 
izzināt pie “Raiskuma labumu darītavas” meistariem, 
kur tiek piedāvāts arī ieskats maizes cepšanā pēc 
senču tradīcijām.

Ir visas iespējas piešķirt krāsas savai nedēļas 
nogalei, kaut uz brīdi izraujoties no ikdienas darbiem 
un apceļojot to, kas atrodas tepat, pavisam blakus. 

Februāra mēneša jautājums
Vai plānojat piedalīties Lielajā Talkā 2017, 

kas norisināsies 22. aprīlī?
jā;
nē;

nav vēl izlemts.

Atbildēt uz mēneša jautājumu variet Pārgaujas 
novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv 

Atpūties, izzini un svini tepat, Pārgaujas novadā!

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:baiba.zvejniece@pargaujasnovads.lv
mailto:baiba.zvejniece@pargaujasnovads.lv
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Latvijas Nacionālās biblio
tēkas Atbalsta biedrība (Bied-
rība) aicina lasītājus pie teikt 
bibliotekārus balvai „Pagasta 
biblio tekārs – gaismas nesējs“.  
Līdz 10. martam Biedrība gaidīs 
vēstules un stāstus par pagastu 
bibliotekāriem, kas ir pašaizlie-
dzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma 
pilni savā darbā un neaizstājami 
savā pagastā.

Konkurss norisināsies des-
mito reizi. Katru gadu tiek apbal-
voti četri bibliotekāri – viens no 
katra Latvijas reģiona: Kurze-
mes, Latgales, Vidzemes, Zemga
les.

Konkurss “Pagasta bibliote-
kārs – gaismas nesējs” ir īpaši 
Latvijas mazo gaismas piļu dar-

Desmito gadu meklē 
„Gaismas nesējus“ 
Latvijas pagastos 

biniekiem veltīts pasākums, lai 
novērtētu viņu darbu un vei-
kumu savā pagastā un pievērstu 
visas Latvijas uzmanību pozitī-
viem, iedvesmojošiem notiku
miem reģionus. Tā ir lasītāju 
bal va un atzinība saviem biblio-
tekāriem. 

Pārgaujas novadā strādā trīs 
bibliotekāres. Kā Jūs domājat, 
vai kāda no viņām ir pelnījusi 

būt Gaismas nesēja? Ja, jā, tad, 
lūdzu, rakstiet un sūtiet pietei-
kuma vēstules.

Potenciālie nominanti:
Raiskuma pagasta bibliote-

kāre Gita Vilciņa;
Stalbes pagasta bibliotekāre 

Lolita Kasparāne;
Straupes pagasta bibliotekāre 

Gunta Blaumane.
Pieteikuma vēstules un foto

grāfijas sūtāmas uz:
gaisma@gaisma.lv 

vai LNB Atbalsta biedrībai, 
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

Vairāk informācijas:
Sanita Kitajeva,
tālr. 29355624

e-pasts: gaisma@gaisma.lv

Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Turpinot iepriekšējos gados 
iesākto, Pārgaujas novada paš-
valdība arī šogad plāno pie-
dalīties Vidzemes uzņēmēju 
un amatnieku izstādē “Vidze-
mes Uzņēmēju dienas”. Šogad 
izstāde Valmierā norisināsies 
jau 20. gadu un tā notiks no 
19. līdz 20. maijam. Izstādes 
tematika: „Uzņēmējs – Vidze-
mes lepnums”.

Pašvaldība savu dalību 
izstādē plāno ar kopējo novada 
stendu (iekštelpās), kurā eks-
ponēt un parādīt izstādes 
apmeklētājiem maksimāli visas 
uzņēmējdarbības nozares un 
uzņēmumus, kuri aktīvi darbo-
jas mūsu novadā un ir mūsu lep-
nums. Tāpat pašvaldība plāno 
izstādē atbalstīt ikvienu amat-
nieku, mājražotāju, radošo uzņē-
mēju, kurš pats plāno piedalīties 
Amatnieku tirdziņā kopējā Pār-
gaujas novada tirgošanās zonā, 
sedzot visas izmaksas par tirgo-
šanās platībām.

Aicinām novada uzņēmējus 
pieteikt savu uzņēmumu eks-
ponēšanai Pārgaujas novada 
stendā, kā arī pieteikties dalībai 
amatnieku tirdziņā līdz 24. mar-
tam, sazinoties  ar Attīstības 
plānošanas  nodaļas vadītāju 
Baibu Zvejnieci (tālr. 29353779, 
epasts: baiba.zvejniece@par-
gaujasnovads.lv).

Pašvaldība nodrošinās pār-
stāvjus, kuri parūpēsies par iek-
šējo ekspozīciju, tādēļ lūgums 
uzņēmējiem, kuri vēlas tikt eks-
ponēti kopējā novada stendā, 
līdz 10. maijam iesniegt pašval-
dībā jūsu uzņēmumu raksturo-
jošus reprezentācijas materiālus 
(produkciju, video, bukletus, 
brošūras, vizītkartes, aprakstus 
u.c.). Ja rodas jautājumi par eks-
pozīcijas materiāliem, vai to pie-
gādi, tad sazinieties, izmantojot 
augstāk norādīto kontaktinfor-
māciju.

Eksponējiet savu uzņēmumu 
lielākajā uzņēmēju izstādē 
Vidze mē un piedalieties amat-
nieku tirdziņā, jo pašvaldības 
sniegtais finansiālais atbalsts 
ļauj jums to īstenot bez maksas!

Dalību izstādē kā uzņēmējs 
vai tirgotājs jūs varat pieteikt arī 
individuāli līdz 31. martam Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras Vidzemes nodaļā, 
rakstot uz valmiera@chamber. lv 
vai zvanot pa tālr. 20264530. 
Individuālas pieteikšanās gadī-
jumā pašvaldība neveic stenda 
un tirgošanās paltības izmaksas, 
kas saistītas ar dalību izstādē.

Novada uzņēmēji 
aicināti pašvaldībā 
pieteikt dalību 
izstādē 

Gaidot Zemes stundu 2017, 
Pasaules Dabas Fonds kopā 
ar Tetra Pak meklē Latvijas 
klimata vēstnieku – cilvēku, 
kuram rūpes par apkārtējo 
vidi ir dzīvesveids un kurš 
uz to rosina citus. Vai Tu viņu 
pazīsti? Varbūt tas esi Tu pats? 
Piesaki savu Klimata vēstnieku, 
kura darbi  jānovērtē un no kā 
būtu jāmācās visiem!

Konkursa mērķis ir veicināt 
videi draudzīga dzīvesveida 
popularizēšanu, godināt cilvē-
kus, kuri savā ikdienā veic iegul
 dījumu dabas aizsardzībā un 
rosina sabiedrību viņiem sekot. 

Konkursa dalībnieks pie saka
sevi pats vai to iz virza jebkura 
cita persona.

Kon kursa pieteikumi jāsūta 
elektro  niski ar norādi KONKUR-
SAM „Klimata vēstnieks” līdz 
6. martam (ieskaitot) uz epasta 
adresi zemesstunda@pdf.lv.

Plašāk par pieteikuma formu 
var uzzināt Pasaules Dabas Fon
da mājaslapā www.pdf.lv.

Zemes stunda ir pasaulē lie-
lākā vides aizsardzības kustība, 
kas ik gadu norisinās 172 val-
stīs un teritorijās. 2017. gada 
25. martā Zemes stunda pasaulē 
un Latvijā notiks jau 11 reizi. 

Pagājušais gads Latvijā pul-
cēja rekordlielu Zemes stundas 
dalībnieku skaitu (66 pašvaldī-
bas, tostarp Pārgaujas novada 
pašvaldība; vairāk kā 30 indi-
viduāli rīkoti pasākumi visā 
Latvijā), tāpat Zemes stunda 
tika bagātīgi atspoguļota nacio-
nālajos un reģionālajos medijos 
(tiešraides, viesošanās studijās, 
reportāžas) un ar katru gadu 
gūst aizvien lielāku sabiedrības 
interesi un atbalstu.  

Kontaktpersona: Kristīne Skrīvele, 
projekta vadītāja,

e-pasts: kskrivele@pdf.lv 

Konkurss 
“Klimata vēstnieks 2017”

Turpinājums no 1. lpp.

Juniori (vīrieši) (nav 2., 3. 
vietas)

1. vieta – Artūrs Ozolzīle ar 
kopējo zivju svaru 0,424 kg

Juniori (sievietes) (nav 2., 3. 
vietas)

1. vieta – Karīna Gutāne ar 
kopējo zivju svaru 0,264 kg

Komandas:
1. vieta – komanda “SARIS”;
2. vieta – komanda “JENOTI”;
3. vieta – Daigas Bērziņas ko

manda
Atrakcija “Ātrākais ledus 

urbējs”:
1. vieta – Emīls Opincāns ar 

izurbtiem 3 āliņģiem;
2. vieta – Guntars Sniedzāns 

ar izurbtiem 2,5 āliņģiem;
3. vieta – Sandis Valters ar 

izurbtiem 2 āliņģiem 

Paldies sponsoriem no vei-
kala “Cope priekam” par sarūpē-
tajām dāvanām, SIA “Raiskuma 
labumu darītava” par sarūpē-
tajām dāvanām un gardumiem, 
Mudītei Rutkai par izvārīto zupas 
katlu un siltu tēju, SIA “Ozolaine” 
veikalam “Līdumnieki” par sarū-
pētajām dāvanām un piknikam 
nepieciešamo un  SIA “Roze MJ” 
par gardumiem, kā arī galvena-
jiem tiesnešiem Zandai Krūmi-
ņai un Renātei Hmeļņickai par 
profesionālo tiesāšanu. 

Vides aizsardzības inspek-
tors Agris Ķesa priecājas, ka 
pasākums bija apmeklēts, bet, 
par to nebrīnās, jo, kaut ledus 
pamazām sāk kust, uz novada 
ezeriem ir daudz makšķernieku. 
Tas varētu būt tādēļ, ka, 1. martā 
sāksies līdaku liegums, tāpēc 
makšķernieki vēl steidz uz copi, 
lai tiktu pie kādas līdakas.

Notikušas Zemledus 
makšķerēšanas 
sacensības uz Raiskuma 
ezera

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē klientus, ka tiek uzsākta 
lauku bloku/ainavu elementu 
precizēšana 2017. ga dam. Pre-
cizēšanas pieprasījumus varēs 
iesniegt līdz š.g. 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi 
jāie sniedz tikai tad, ja klients 
vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu platību, pievienot jau-
nus ainavas elementus vai no 
lauku bloka izņemt neapsaim-
niekotu platību. Platībai ir jābūt 
sakoptai uz lauku bloka precizē-
šanas pieprasījuma iesniegšanas 
brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. 
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā un sezonas 
laikā netiks veikta atkārtota pla-
tības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti 
pieļāva iepriekšējā gadā, LAD 
atgādina, ka minētais lauku bloku 

precizēšanas pieprasījums nav 
iesniegums platību mak sājumu 
saņemšanai 2017. gadā. Vienoto 
iesniegumu varēs iesniegt šā 
gada pavasarī, un tā iesniegša-
nas laikā ārpus lauku bloka varēs 
pieteikt tikai tādu sakoptu pla-
tību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Šogad lauksaimniekiem, kuri 
saimnieko pa stabilām un dabā 
identificējamām lauku robežām, 
varēs izveidot “lauksaimnieku 
blokus” (arī tie jāiesniedz kā 
lauku bloku precizējums), lai 
nošķirtu savas apsaimniekotās 
platības no kaimiņu apsaimnie-
kotajām platībām. Šī iespēja vei-
dot “lauksaimnieku blokus” ļaus 
laikā, kad notiks pieteikšanās 
platību maksājumiem, izvairī-
ties no pieteikto platību pārklā-
šanās ar kaimiņu pieteiktajām 
platībām. Plašāka informācija 

Var iesniegt lauku 
bloku precizējumus

par “lauksaimnieku bloku” vei-
došanu lasāma LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv. 

Atgādinām, ka par savām 
ap saimniekotajām platībām 
klienti var pārliecinieties LAD 
ģeogrāfiskajā informācijas sis-
tēmā karte.lad.gov.lv. Tajā ir 
apkopota aktuā lākā informācija 
par lauksaimniecībā izmanto-
jamo zemi un ainavu elementiem 
lauku blokos.

LAD Klientu daļa
Tālr.  67095000

mailto:gaisma@gaisma.lv
mailto:gaisma@gaisma.lv
mailto:baiba.zvejniece@pargaujasnovads.lv
mailto:baiba.zvejniece@pargaujasnovads.lv
mailto:zemesstunda@pdf.lv
mailto:kskrivele@pdf.lv
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

25. martā no plkst. 20.30 līdz 
21.30 jau vienpadsmito reizi 
pasaulē tiks atzīmēta Zemes 
stunda, kas, nelietojot apgais-
mes objektus stundas ga rumā, 
aicina domāt par klimata pār-
maiņām un individuālu para-
dumu ietekmi uz šīm izmaiņām. 
Kā katru gadu, valsts iestādes, 
iedzīvotāji un uzņēmumi ir aici-
nāti Zemes stundas svētkus 
sagaidīt, simboliski izslēdzot 

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
ir saņēmusi Hanzas savienības 
dalībpilsētas Kampenas (Nīder
lande) pilsētas mēra Borta Kule-
veijna ielūgumu uz 37. Starp-
tautiskajām Hanzas dienām 
Kampenā no 2017. gada 15. līdz 
18. jūnijam. Janvāra domes sēdē 
tika nolemts svētkos piedalīties, 
deleģējot uz tiem pašvaldības 
pār stāvjus un atbalstot amatier
kolektīvus un amatniekus, kas 
vēlētos iesaistīties kultūras pro
grammā un prezentācijas stenda 
darbībā. 

Kampenā svētku laikā notiks 
Hanzas tirgus, Hanzas mākslas 
izstāde, svētku kultūras prog-
ramma un biznesa forums 
„Ūdens vieno”. Foruma laikā 
pare  dzētas tematiskas darba 
gru  pas un vairāku īstenoto pro-
jektu apskate, uz kuru gaidīti gan 
uzņē mēji, gan pašvaldību pār 
stāvji. 

Hanzas jaunatnes prog-
rammā, kas ilgs visas četras 
svētku dienas, aicināti piedalī-
ties jaunieši, kas papildu svētku 
programmai kopā ar citu valstu 
jauniešiem vēlas uzzināt vairāk 
par Kampenu un tās apkārtni. 
Jaunieši tiks sadalīti grupās 
(6 līdz 8 dalībnieki grupā), un 
katrai grupai būs savs izzinošs 
maršruts. Maksa par dalību pro
grammā ir 75 eiro.

Šī gada Hanzas dienu ietvaros 
tiek plānots nebijis pasākums – 
starptautiskā skautu un gaidu 

nometne HansaJam 2017, kas 
no 15. līdz 18. jūnijam tiks rīkota 
Ijselas upes krastos, netālu no 
pilsētas centra. Nometne domāta 
jauniešiem līdz 21 gada vecu-
mam un dalības maksa vienai 
personai ir 35 eiro. Vairāk infor-
mācijas par šo starptautisko 
nometni var atrast mājaslapā 
www.hanzejam.nl holan  diešu, 
vācu, poļu un angļu valodās, kā 
arī var uzdot jautājumus, raks-
tot uz epasta adresi internatio-
nal@hanzejam.nl. Interesi par 
nometni HansaJam 2017 bez 
Nīderlandes skautiem un gaidām 
jau izrādījuši jaunieši  no Igauni-
jas, Vācijas un Polijas.

Kā ierasts, starptautisko 
Han  zas dienu laikā notiks dele-
gātu sapulce. Uz pieņemšanām 
pie Kampenas pilsētas, Hanzas 
savienības vadošās pilsētas Lībe-
kas un nākamā gada svētku saim-
nieka – Rostokas pil sētas mēra – 
ielūgti mūsu novada delegāti. 
Šādas tikšanās ir iespēja satikt 
do mubiedrus un iespējamos 
part nerus tālākiem projektiem. 

Kampena ir viena no 185 
Jaunās Hanzas savienības pilsē-
tām. Pašlaik Hanzas savienība 
ir pasaulē lielākā brīvprātīgā 
pilsētu kopiena, kas apvieno 
pilsētas no 16 valstīm. Tās mēr-

ķis ir sekmēt Eiropas pilsētu 
pašapziņu un vienotību eko-
nomiskajā, kultūras, sociālajā 
un politiskajā jomā. Pateicoties 
Pārgaujas novada pašvaldības 
dalībai iepriekšējo gadu starp-
tautiskajos Hanzas dienu pasā-
kumos, kopš 2015. gada kopā ar 
partneriem no Zviedrijas, Igauni-
jas un Latvijas iespējams īstenot 
vērienīgu tūrisma attīstības pro-
jektu „Hanzas vērtības ilgtspē-
jīgai sadarbībai” (HANSA) Cen-
trālās Baltijas jūras programmas 
2014.–2020. gadam ietvaros.

Svētku laikā Kampenā darbo-
sies projekta HANSA prezentā-
cijas telts, kurā strādās arī mūsu  
novada pārstāvji – projekta 
HANSA darbinieki. 

Par braucienu uz Kampenu 
atbildīgā kontaktpersona no 
Pār gaujas novada pašvaldības 
ir Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste, tūrisma organizatore 
Rudīte Vasile. Par kultūras prog-
rammu – kultūras pasākumu 
orga nizatore Solveiga Ruska. 

Brauciens notiks no 13. līdz 
19. jūnijam. Pašlaik dalībai kul-
tūras programmā ir pieteikušies 
četri novada amatierkolektīvi. 

Sīkāk par starptautiskajām 
Hanzas dienām Kampenā skatiet 
www.hanze2017.nl.

Par braucienu uz 
starptautiskajām Hanzas 
dienām Kampenā

apgaismes objektus. 
Arī Pārgaujas novada paš-

valdība atbalstīs akciju “Zemes 
stunda”, tādēļ 25. martā no 
plkst.  20.30 uz stundu iespēju 
robežās izslēgs ielu apgaismo-
jumu visos trīs pagastos. 

Aicinām ikvienu simboliski 
izslēgt gaismu arī savā istabā, 
mājā vai darba vietā uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņem-
šanos videi draudzīgākai rīcībai 
ikdienā.

Informāciju par publiska-
jiem Zemes stundas pasāku-
miem meklējiet mājaslapā 
www. zemesstunda.lv.

25. martā akcija 
“Zemes stunda”

Rūta Vasermane,
projektu speciāliste Vidzemes 
plānošanas reģionā 

Potenciālajiem tūristiem no 
Vācijas ir patiesa interese par 
mazajām Hanzas pilsētām un 
to tūrisma piedāvājumu. Par 
to varēja pārliecināties nesen 
notikušajā tūrisma izstādē “Rei-
sen Hamburg” Vācijas pilsētā 
Hamburgā, kur mazās Hanzas 
pilsētas no Zviedrijas, Igaunijas 
un Latvijas apvienojās kopējā 
stendā HANSA projekta ietvaros, 
lai popularizētu savu tūrisma 
piedāvājumu. 

Izstādes apmeklētāji lab-
prāt izmantoja iespēju iepazīt 
projekta pilsētas un to piedāvā-
jumus. Stendā tika prezentēts 
plašs tūrisma produktu klāsts – 
apmeklētājiem bija iespēja iegūt 
informāciju par aktīvo atpūtu, 
reģiona kulināro piedāvājumu 
un vēsturiskajiem pasākumiem 
projekta pilsētās. Izstādes viesi 
arī piedalījās projekta pilsētu 
vēsturei un tradīcijām rakstu-
rīgās aktivitātēs turpat, Ham-
burgā. Piemēram, amatnieks 
no Straupes rādīja koka trauku 
grebšanu, bet meistare no Lim-
bažiem – dzijas vērpšanu, pie-
dāvājot arī iemēģināt roku pie 
vērpjamā ratiņa. Stendā bija 
iespēja uzspēlēt atmiņas spēli ar 
skatiem no Pērnavas (Igaunija) 
un satikt viduslaiku bruņinieku 
no Visbijas (Zviedrija). Vīlande 
(Igaunija) piedāvāja uzlaikot 
Hanzas laika tērpus, savukārt 
Kuldīga piesaistīja ar virtuālo 
spēli “Lido zivis”, kas izveidota 
par godu unikālam fenomenam, 
kad zivis, dodoties uz nārsto-
šanas vietu, cenšas pārvarēt 
Eiropas platāko ūdenskritumu – 
Ventas rumbu.

Pārgaujas novadu izstādē 
pārstāvēja projekta koordina-
tore Rudīte Vasile un projekta 
asistente Liene Zilvere. Lai stās-
tītu un rādītu kokamatniecības 
prasmes izstādes apmeklētā-

jiem, palīgos devās arī Pārgaujas 
novada uzņēmējs Reinis Lācis. 
Pārgaujas novada pašvaldība 
projekta ietvaros koordinē visu 
partneru dalību starptautiskajās 
izstādēs, kā arī ir atbildīga par 
projekta izstāžu stenda iekārto-
jumu un tā vizuālo/dizainisko 
noformējumu.

“Reisen Hamburg” noslēdzās 
12. februārī, un, kamēr izstāde 
vēl bija svaigā atmiņā, projekta 
partneri tikās Valmierā, lai pār-
runātu būtiskākās atziņas un 
secinājumus. Izstādes dalībnieki 
iepazīstināja ar saviem novē-
rojumiem par aktīvās atpūtas 
un kulinārā tūrisma piedāvāju-
miem, kā arī dažādām mārke-
tinga pieejām stendu un publici-
tātes materiālu veidošanā.

HANSA projekta dalība “Rei-
sen Hamburg” izstādē veicināja 
mazo Hanzas pilsētu atpazīs-
tamību un stiprināja to kā pie-
vilcīgu tūrisma galamērķu tēlu. 
Izstāde bija lieliska iespēja klā-
tienē vērot un saprast, kas ir 
pieprasīts Vācijas tūrisma tirgū. 
HANSA pilsētu pārstāvji varēja 
atkārtoti pārliecināties, ka pro-
jekta izvēlētais virziens un 
fokuss uz konkrētiem tūrisma 
produktiem ir atbilstošs mūs-
dienu pieprasījumam. Poten-
ciālo tūristu vidū ir liela interese 
par aktīvās atpūtas piedāvāju-

miem. “Reisen Hamburg” izstāde 
parādīja, ka kulinārā tūrisma 
jomā nav daudz piedāvājumu, 
līdz ar to ir skaidrs, ka tajā ir 
labs potenciāls izstrādāt jaunus 
un oriģinālus produktus.

Hamburgas izstādē iegūtās 
atziņas palīdzēs labāk sagatavo-

Mazās Hanzas pilsētas raisa interesi 
tūrisma izstādē Vācijā 

ties nākamajai tūrisma izstādei. 
HANSA projekta vienotā stenda 
nākamā pieturvieta būs “ITB 
Berlin” izstāde Vācijas galvaspil-
sētā Berlīnē (8. – 12. marts), zālē 
18/106. 

Papildu informācijai aplū-
kojiet mūsu Facebook lapu  
“HANSA” (angļu valodā) un 
meklējiet jaunumus arī pro-
jekta oficiālajā mājaslapā 
www. hanse. org (angļu valodā) 
un projekta sadaļā Vidzemes 
plānošanas reģiona mājaslapā 
www. vidzeme.lv. 

Tiekamies Vācijā!

Par projektu
Sadarbojoties 11 Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas part-
neriem, no 2015. gada oktobra 
līdz 2018. gada decembrim tiek 

ieviests projekts “Hanzas vēr-
tības ilgtspējīgai sadarbībai”. 
Projekts tiek īstenots ar Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
20142020. gadam atbalstu, un 
tā mērķis ir stiprināt vēsturis-
kās Hanzas savienības vērtības. 
No Latvijas projektā piedalās 
Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 
Kokneses, Limbažu, Pārgaujas 
un Kuldīgas novadu pašvaldības, 
kā arī Valmieras pilsētas pašval-
dība un Vidzemes plānošanas 
reģions, savukārt no Igaunijas 
projekta partneri ir Pērnavas 
un Vīlandes pilsētu pašvaldības, 
bet no Zviedrijas – Gotlandes 
reģions un Gotlandes tūrisma 
attīstības aģentūra “Inspiration 
Gotland”, kas ir arī projekta 
vadošais partneris.

Dalība izstādē “Reisen Hamburg”. No kreisās: Liene Zilvere, Rudīte 
Vasile un Linda Bēce

http://www.hanzejam.nl/
mailto:international@hanzejam.nl
mailto:international@hanzejam.nl
http://www.hanze2017.nl
http://www.zemesstunda.lv
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Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 2017. gada 
20.marts–2017. gada 20. aprīlis

3. kārtai piešķirtais 
ELFLA publiskais 
finansējums
EUR 245 000,00

Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un 
objektu sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai EUR 105 000,00
Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana
EUR 140 000,00

Projektu  īstenošanas termiņš
• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemša-
nas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
• Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu 
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un 
darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 
15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemša-
nas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
• Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemša-
nas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana
Elektroniski:
• Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
• Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elek-
tronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot 
uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: 
lad@lad.gov.lv.
Papīra formā: 
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa 
Poruka ielā 8 317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāie-
sniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas 
ierakstīta ārējā datu nesējā.  
Atbalsta pretendenti
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība 
un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK 
noteikumu 590, 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā 
labuma projektu.

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
M2  Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo 
kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.1.  Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 
2017. gada 3. marts–2017. gada 3. aprīlis

2.kārtai piešķirtais 
ELFLA
publiskais 
finansējums

Rīcībai 1.1. Uzņēmumu (mikro un 
mazo) radīšana un attīstība, vietējās 
produkcijas realizācijas vides 
radīšana vai labiekārtošana
EUR  267 799,79

Projektu  īstenošanas termiņš
• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
•  Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš 
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa
• 50 000 EUR 
• 70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras 
projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas 
Atbalsta intensitāte
65%
+5% projektiem, kurus realizē  jauns uzņēmums*; 
Kopprojektam – 70% 
Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590 5. punktā minētā 
darbība 
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), 
jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai 
labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. 
Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības 
vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, 
izbraukumu tirdzniecība, evide, utt.;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

Rīcības apraksts 
Darbību apraksts: 
• Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbī-
bas attīstība;
• Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo pro-
duktu un pakalpojumu attīstība;
• Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana 
iepakošana un to realizēšana tirgū;
• Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, sara-
žotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;
• Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un 
pakalpojumu attīstība un dažādošana;
• Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un 
esošo uzlabošana un dažādošana;
• Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta 
vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
• Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
• Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana 
(piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdz-
niecība );
• Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpinā-
šana.
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības 
teritorijā, izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas 
izmaksas, ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbi-
nieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties 
arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratē-
ģijas teritorijas, tāpat vietējās produkcijas tirdzniecības 
vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Cēsu rajona 
lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK 
Nr.125 3.1.punktam).

Papildus iesniedzamie dokumenti: 
Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, 
kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, 
pamatlīdzekļu).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais 
rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā  Rīcību 
rezultātu rādītāji
• Radīta jauna darbavieta; 
• Izveidots jauns uzņēmums;
• Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms;
• Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši 
darbinieki;
• Izveidota mobila izbraukumu tirdzniecības platforma;
• Izveidota vai labiekārtota vietējās produkcijas 
realizācijas vieta;
• Izveidots internetveikals.
Projektu iesniegumu iesniegšana
Elektroniski:
• Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
• Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, 
nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta 
adresi: lad@lad.gov.lv.
Papīra formā: 
• Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: 
Jāņa Poruka ielā 8, 317. kabinetā, Cēsis, Cēsu novads.  
Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas 
ierakstīta ārējā datu nesējā.  
Informācija
Informācija un “Cēsu rajona lauku partnerības” vietējās 
attīstības stratēģiju 2015.–2020. gada plānošanas 
periodam partnerības mājaslapā www.partneriba.lv un 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Kontaktpersonas:
Dace Melgalve tālr. 29467509,
 epasts: cesis@partneriba.lv, Jāņa Poruka ielā 8, 
317. kabinets, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. 
Kristīne Zaķe tālr. 26100933, 
epasts: cesis@partneriba.lv

* Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai 
fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno 
reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 
2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Kārtai piešķirtais finansējuma apmērs EUR 
105 000.00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam 
projektam  līdz EUR 25 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte  90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.2. punktā 
minētā darbība 
Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, 
sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, 
kvalitāti un sasniedzamību. 
Rīcības darbību apraksts 
Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra; 
• Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, 
kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās 
vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota 
pašvaldības attīstības programmā;
• Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana.    
Papildus iesniedzamie dokumenti 
Fiziskai personai jāpievieno
• Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto 
dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
• pievienots papildus materiāls par projekta 
mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, 
forumi u.tml.)

Turpinājums 7 . lpp.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

https://eps.lad.gov.lv/login
mailto:lad@lad.gov.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.partneriba.lv
http://www.lad.gov.lv
mailto:cesis@partneriba.lv
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Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017. gada 
10. marta līdz 10. aprīlim izsludina LEADER projektu  
konkursa III kārtu.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku part-
nerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. 

Projektu konkursa III kārtā kopējais pieejams 
finansējums: 510 529.37 EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes 
„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1. Rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo 

attīstīšana un pārdošanas veicināšana 
153 750,84 EUR

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā 
(2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: 

• Braslas ielā2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontakt-
persona Līga Kārkliņa (tālr. 26137342, epasts: 
liga@brasla.lv); 

• SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā 1a, Alojā, kontaktper-
sona Inga Možvillo tālr. 26423456, epasts: 
ingamozvillo@inbox.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski 
Lauku atbalsta dienesta EPS (Elektroniskā pieteikšanās 
sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesnie-
gums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz epastu 
lad@lad.gov.lv. 

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas 
lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv.

Partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa 
III kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais 
rezultatīvais rādītājs, kas norādīts SVVA 3.3. nodaļā 
“Rīcību rezultātu rādītāji”
• Labiekārtota publiskā teritorija;
• Uzlabota infrastruktūra;
• Ēku atjaunošanas un saglabāšanas pasākums;
• Izveidota  kvalitatīva kultūrvēsturiskā mantojuma/
novadpētniecības ekspozīcija, kas tiek iekļauta vismaz 
reģiona līmeņa tūrisma informācijas apritē.

LAP 2014.–2020. aktivitātes 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
M 2  Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo 
kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Kārtai piešķirtais finansējuma apmērs 
EUR 140 000,00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam 
projektam līdz EUR 17 000,00
Maksimālā atbalsta intensitāte  90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590
5.2.1. punktā minētā darbība 
Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu 
klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības darbību apraksts
• Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, 
kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo 
pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;
• Vides aizsardzības aktivitātēm;
• Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un 
attīstība;
• Apmācību organizēšana, amatu prasmju apguve;
• Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.
Papildus iesniedzamie dokumenti
Fiziskai personai jāpievieno:
• Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto 
dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
• Projekta pieteikumam pievienots papildus materiāls 
par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, 
aptaujas, forumi u.tml.)

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais 
rezultatīvais rādītājs, kas norādīts SVVA stratēģijas 
Rīcības plāna 7. ailē
• Uzlabota infrastruktūra un/vai aprīkojums sporta/
veselīga dzīvesveida centros/klubos (attiecināma arī 
jaunu centru izveidošana);
• Izveidots dabas tūrisma objekts;
• Izveidota jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta/
atbalsta centrs sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju 
grupām;
• Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte esošajās 
institūcijās/organizācijās;
• Uzlabota vai izveidota  infrastruktūra/pakalpojums 
bērniem un/vai jauniešiem;
• Uzlabota sporta, kultūras, mūžizglītības pasākumu un 
brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un/vai saturiskais 
piedāvājums apdzīvotās vietās;
• Izveidots tradīciju objekts/pasākumi;
• Radīts infrastruktūras objekts/pasākumi, kas veicina 
jauniešu piesaisti lauku teritorijai;
• Noorganizētas apmācības amatu apgūšanai.

Informācija un veidlapas pieejamas “Cēsu rajona lauku partnerības” mājaslapā www.partneriba.lv  un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. Kontaktpersonas:  Dace 
Melgalve, tālr. 29467509, epasts: cesis@partneriba.lv; Jāņa Poruka iela 8, 317. kabinets, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. Kristīne Zaķe, tālr. 26100933, epasts: cesis@partneriba.lv

Turpinājums no 6. lpp.

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku part-
nerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–2020.gadam, un 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. 

Projektu konkursa II kārtā pieejams finansējums 
ir 103 807,07 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

4.Rīcība 
Vides labiekārtošana pa  kalpojumu pieejamības 

un kvalitātes uzlabošanai 
25 951,77 EUR
5.Rīcība 
Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un 

kapacitātes stiprināšana
77 855,30 EUR

Projektu  īstenošanas  termiņš:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārto-

šana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo 
izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgo-
juma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepār-
sniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu 
summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

3) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš 
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

*Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp 
vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas īstenos MK  noteikumu Nr. 590 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 
attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 6.3. 
apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to 
plānotajām darbībām, atbalsta apjomu, projektu vēr-
tēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā 
atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības Vidzemes 
lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
no 13. februāra līdz 13. martam izsludina 
LEADER projektu konkursa II kārtu

birojā, adrese: Braslas iela2, Straupe, Pārgaujas novads, 
LV4152;

Projektu pieteikumus pa  pī ra dokumenta formā 
(2 eksem plāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: 

• birojā, Braslas ielā 2, Straupē, Pārgaujas novadā, kon-
taktpersona Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, epasts: liga@
brasla.lv. 

Projektu pieteikumus var iesniegt arī elektroniski
• Lauku atbalsta dienesta epieteikšanās sistēmā EPS – 

elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā;

• projekta pieteikums nosūtāms Lauku atbalsta die-
nestam uz epastu: lad@lad.gov.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas 
lapā: www.lad.gov.lv 
un www.brasla.lv

*Partnerība “Brasla” Pārgaujas novadā darbojas Strau-
pes un Stalbes pagastos; projekta pieteikumi konkursa kār-
tībā iesniedzami tikai tiem pretendentiem, kuru darbība 
tiek īstenota šajās teritorijās.

2. Rīcība: 
Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp 

mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas 
veicināšana 

247 185,69 EUR
3. Rīcība: 
Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, 

labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana 
109 592,84 EUR

Projektu īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārto-

šana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš 
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku part-
nerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā. 

Raiskuma pagasta teritorijā plānotos projektus iesniedz biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība”. 
Stalbes un Straupes pagastu teritorijās plānotos projektus iesniedz VIdzemes lauku pertnerībai “Brasla”.

mailto:liga@brasla.lv
mailto:ingamozvillo@inbox.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv
http://www.brasla.lv
http://www.partneriba.lv
http://www.lad.gov.lv
mailto:cesis@partneriba.lv
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://www.brasla.lv
mailto:liga@brasla.lv?subject=LEADER projekti 2.k%C4%81rta
mailto:liga@brasla.lv?subject=LEADER projekti 2.k%C4%81rta
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
http://likumi.lv/doc.php?id=68521
http://likumi.lv/doc.php?id=68521
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/
http://www.brasla.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.brasla.lv
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada galda 
kalendāra “Naktsmītnes Pār-
gaujas novadā 2017” februāra 
mē nesis veltīts viesu namam 
“Zaķīši”. Tajā saimnieko rais-
kumiete Sanda Pole-Ma ar 
vīru, ķīnieti Tao Ma. Viesu 
nams durvis vēra 2015. gadā un 
turpina attīstīties. Šajā vietā ir 
iespēja ne tikai pārnakšņot, bet 
arī izveidotajā restorānā baudīt 
autentisku Āzijas virtuvi. 

Elīna Astahovska (E.A.): Kā 
Jums radās ideja par lauku 
viesnīcas veidošanu? 

Tao Ma (T.M.): Latvijā esmu 
jau 20 gadus. Rīgā nodzīvoju 
un darbojos ar restorānu biz-
nesu 18 gadus. Tā kā Rīgā dzī-
vojošie jau ir iepazinušies ar 
Āzijas virtuvi, tad nolēmu ar to 

iepazīstināt arī ārpus Rīgas dzī-
vojošos. Un galu galā Rīga jau 
nav visa Latvija, īsto Latviju var 
redzēt ārpus Rīgas. Raiskums ir 
ļoti skaista vieta. To novērtē arī 
mūsu draugi, kas brauc ciemos. 
Mana sieva ir no tuvējās apkārt-
nes, un sievas radi dzīvo tepat 
netālu. Tādēļ izvēlējāmies Rais-

kumu.
E.A.: Jūsuprāt, ar ko “Zaķīši” 

atšķiras no citām viesnīcām? 
T.M.: Mūsu restorāna pavārs 

ir no Ķīnas, pasniedzam auten-
tiskus ķīniešu ēdienus. Ar to arī 
atšķiramies no citām lauku vies-
nīcām. 

E.A.: Vai klientu loks resto-

Lauku viesnīca “Zaķīši” – vieta, kur baudīt 
autentisku Āzijas virtuvi

rānam un naktsmītnēm atšķi-
ras? Vai pie Jums brauc arī 
vie tējiem, Pārgaujas novada 
iedzīvotāji? 

T.M.: Jā, klientu loks atšķi-
ras. Viesnīcā lielākoties paliek 
ārzemju viesi, kamēr restorānu 
visbiežāk apmeklē vietējie. Vis-
vairāk klientu ir no Cēsīm, cil-
vēki brauc arī no Valmieras, Lim-
bažiem. Par mums neaizmirst 
arī patstāvīgie klienti no Rīgas, 
gandrīz katru nedēļas nogali 
kāds atbrauc. 

E.A.: Kādus pakalpojumus 
Jūs piedāvājat? 

T.M.: Pie mums var pār-
nakšņot, ieiet pirtiņā un garšīgi 
paēst. Vasarā var pavizināties ar 
laivu, pamakšķerēt vai vienkārši 
izbaudīt laiku uz terases ar skatu 
uz Raiskuma ezeru. Visklusā-
kās ir starpsezonas – pavasara 
sākums un rudens beigas. Ziemā 
cilvēku ir krietni mazāk. Visvai-
rāk apmeklētāju ir vasarā, tāpēc 
būtu vēlams jau laicīgi rezervēt 

galdiņus un numuriņus viesnīcā.
E.A: Vai pašiem arī izdo-

das izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

T.M.: Protams, izbaudām dzīvi 
Raiskumā. Mums šeit ļoti patīk. 

E.A: Vai ir kādi īpaši plāni 
un piedāvājumi 2017. gadā?

T.M.: Tā kā darbojamies tikai 
pusotru gadu, turpinām meklēt 
iespējas, kā attīstīties.

E.A: Kā Jūs atrodat laiku 
sev, spējat nošķirt darbu no 
atpūtas?

T.M.: Mūsu darbs ir mūsu dzī-
vesveids. Dzīvojam šeit pat uz 
vietas, “Zaķīšos”.

Šobrīd saimniekiem ir daudz 
darbu, turklāt plānojas ceļojums 
ārpus Latvijas, tādēļ sarunā 
uz zinu galvenos punktus, lai 
lasī tājs pats dotos uz “Zaķīšiem” 
pie Raiskuma ezera un izbaudītu 
austru mu noskaņas.

Turpinājums no 1. lpp.

Orientēšanās sportā:
10. Sandrai Grosbergai par 

iegūto 39. vietu fināla sprinta 
distancē pasaules čempionātā 
Zviedrijā Latvijas valsts izlases 
sastāvā; par 16. vietu sprinta 
stafetē individuālā vērtējumā 
un 8. vietu komandas vērtējumā 
pasaules čempionātā Zviedrijā 
Latvijas valsts izlases sastāvā. 
Par dalību Eiropas čempionātā 
Če  hijā un Baltijas čempionātā 
Igau nijā Latvijas valsts izlases 
sastāvā. Par 1. vietu Lat  vijas 
čempionātā sprintā, par 2. vietu 
Latvijas olimpiādē sprin tā;

11. Edijam Dzalbam par 
dalību Latvijas jauniešu izlasē 
V16 Eiropas jauniešu čempio-
nātā Čehijā un Baltijas čempio-
nātā Igaunijā; par iegūto 2. vietu 
garajā distancē Latvijas čempio-
nātā; par 3. vietu sprintā Latvijas 
čempionātā; par iegūto 2. vietu 
stafetē Latvijas  čempionātā;

12. Rinaldam Ružam par 
iegūto 3. vietu sprinta stafetē 
V12 Latvijas čempionātā;

13. Dinai Palsai par iegūto 
2. vietu garajā distancē S14 Lat-
vijas čempionātā;

14. Kristīnei Brunerei par 
dalību Latvijas jauniešu izlasē 
S14 Baltijas čempionātā Igau-
nijā, par iegūto 1. vietu garajā 
distancē Latvijas čempionātā, 
par 1. vietu vidējā distancē Lat-
vijas čempionātā, par 1. vietu 
sprintā Latvijas čempionātā;

15. Artai Jonāsei par iegūto 
3. vietu stafetē S18 Latvijas  
čempionātā;

16. Paulai Berķei par iegūto 
3. vietu stafetē S18 Latvijas čem-
pionātā.

Florbolā:
17. Andrim Rajeckim par 

iegūto 10. vietu Pasaules čem-
pionātā Latvijas valsts izlases 
sastāvā;

18. Mārtiņam Rajeckim par 
iegūto 10. vietu Pasaules čem-
pionātā Latvijas valsts izlases 
sastāvā;

19. Ingum Laiviņam par 
iegūto 10. vietu Pasaules čem-
pionātā Latvijas valsts izlases 
sastāvā.

Biatlonā:
20. Baibai Bendikai par 

iegūto 5. vietu Pasaules kausā 
Latvijas valsts izlases sastāvā.

Loka šaušanā:
21. Rebekai Šilkinai par 

iegūto 1. vietu Latvijas atklātajā 
čempionātā apvidus lokašāvē-
jiem telpās, par 1. vietu Baltijas 
apvidus lokšāvēju čempionātā 
telpās; par 2. vietu 3D Braslas 
kausā 2016; par iegūto vietu 
LAK 3. posmā, par 1. vietu Latvi-
jas Apvidus loka šaušanas čem-
pionātā; 

22. Ketijai Nēringai-Martin-
sonei par iegūto 1. vietu Latvijas 
atklātajā čempionātā apvidus 
loka šāvējiem telpās; par 2. vietu 
Baltijas apvidus lokšāvēju čem-
pionātā telpās; par 1. vietu Lat-
vijas Apvidus loka šaušanas 
čempionātā; par 1. vietu Rīgas 
čempionātā; par 1. vietu Latvi-
jas apvidus loka šāvēju kausā 
(sastāv no 7 posmiem);

23. Vivai Mednei par iegūto 
2. vietu Latvijas atklātajā čem-
pionātā apvidus lokašāvējiem 
telpās; par iegūto 1. vietu Bal-
tijas apvidus lokšāvēju čempio-
nātā telpās; par iegūto 5. vietu 
IFAA 3D Pasaules lokmednieku 
čempionātā Austrijā; 

24. Muntim Mednim par 
iegūto 2. vietu Latvijas atklātajā 
čempionātā apvidus lokašāvē-
jiem telpās; par 3. vietu  Baltijas 

apvidus lokšāvēju čempionātā 
tel pās; par 2. vietu 3D Bra-
slas kausa 2016  LAK 3.posmā; 
par 2. vietu Latvijas Apvidus 
lo ka šaušanas čempionātā; par 
2. vietu Latvijas apvidus loka 
šā vēju kausā (sastāv no 7 pos-
miem);

25. Valdim  Gaspersonam 
par iegūto 3. vietu Latvijas 
atklātajā čempionātā apvidus 
lokašāvējiem telpās; par 3. vietu 
Latvijas Apvidus loka šaušanas 
čempionātā; par 2. vietu Latvi-
jas apvidus loka šāvēju kausā 
(sastāv no 7 posmiem);

26. Tīnai Marijai Zaļaiskal-
nai par iegūto 1. vietu Baltijas 
apvidus lokšāvēju čempionātā 
telpās; par 2. vietu 3D Braslas 
kausa 2016 LAK 3. posmā; par 
1. vietu Latvijas Apvidus loka 
šaušanas čempionātā; par iegūto 
1. vietu Latvijas apvidus loka 
šāvēju kausā (sastāv no 7 pos-
miem);

27. Samantai Zariņai par 
iegūto 2. vietu Baltijas apvidus 
lokšāvēju čempionātā telpās;

28. Ellai Elizabetei Zari-
ņai par iegūto 2. vietu Baltijas 
apvidus lokšāvēju čempionātā 
telpās; par 3. vietu 3D Braslas 
kausa 2016 LAK 3. posmā; par 
2. vietu Latvijas Apvidus loka 
šaušanas čempionātā;

29. Loretai Lapsiņai par 
iegūto 3. vietu 3D Braslas kausa 
2016 LAK 3. posmā; par 2. vietu 
Latvijas Apvidus loka šaušanas 
čempionātā;

30. Haraldam Mednim par 
2. vietu 3D Braslas kausa 2016 
LAK 3. posmā; par 2. vietu Latvi-
jas Apvidus loka šaušanas čem-
pionātā;

31. Dāvidam Rublim par 
iegūto 3. vietu 3D Braslas kausa 
2016 LAK 3. posmā; 

32. Armandam Vilisteram 
par iegūto 1. vietu Rīgas čem-
pionātā, par 3. vietu Zvēri (Ker-
nave, Lietuvā), par 1. vietu  Lat-
vijas apvidus loka šāvēju kausā 
(sastāv no 7 posmiem) un kā 
tre nerim loka šaušanā.

Atlētiskajā vingrošanā
Tautas sporta asociācijas 

otrais Latvijas čempionāts 
(astoņu posmu kopvērtējums):

33. Egīlam Lobuzovam par 
iegūto 1. vietu junioriem un kop-
vērtējumā vīriešiem;

34. Ivaram Ziedam-Ziedi-
ņam par iegūto 3. vietu senio-
riem vīriešiem;

35. Valdim Mednim par 
iegūto 2. vietu senioriem vīrie-
šiem;

36. Ivaram Oraševskim par 
iegūto 3. vietu absolūtajā kop-
vērtējumā vīriešiem un 1. vietu 
senioriem virs 50 gadiem;

37. Gitai Hofmanei par 
iegūto 1. vietu juniorēm un kop-
vērtējumā sievietēm;

38. Margitai Zariņai par 
iegūto 1. vietu sievietēm;

39. Daigai Hofmanei par 
iegūto 1. vietu seniorēm un 
2. vietu kopvērtējumā sievietēm;

40. Olgai Oraševskai par 
iegūto 2. vietu seniorēm un 
3. vietu kopvērtējumā sievietēm;

41. Ivandai Lācei par iegūto 
3. vietu seniorēm;

42. Ērikam Lobuzovam par 
iegūto 3. vietu junioriem.

Volejbolā:
43. Robertam Gūtmanim 

par iegūto 2. vietu Latvijas Volej-
bola federācijas „Kausa izcīņā” 
jauniešiem Cēsu Pilsētas Sporta 
skolas U12 komandas sastāvā.

Boccia:
44. Gināram Ārim Brin-

kam par iegūto 3. vietu Latvi-
jas Bērnu un jauniešu invalīdu 

sporta federācijas rīkotajā Boc-
cia čempionātā 2016;

45. Artim Priedītim par 
iegūto 3. vietu Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu sporta federā-
cijas rīkotajā Boccia čempionātā 
2016;

46. Diānai Nabagai par 
iegūto 2. vietu Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu sporta federā-
cijas rīkotajā Boccia čempionātā 
2016;

47. Melānijai Beļājevai par 
iegūto 2. vietu Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu sporta federā-
cijas rīkotajā Boccia čempionātā 
2016;

48. Evitai Priedītei par 
iegūto 2. vietu Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu sporta federā-
cijas rīkotajā Boccia čempionātā 
2016;

49. Sabīnei Kalniņai par 
iegūto 1. vietu Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu sporta federā-
cijas rīkotajā Boccia čempionātā 
2016;

50. Kārlim Kristiānam 
Jēkabsonam par iegūto 1. vietu 
Latvijas Bērnu un jauniešu inva-
līdu sporta federācijas rīkotajā 
Boccia čempionātā 2016;

51. Edgaram Jurkevičam 
par iegūto1. vietu Latvijas Bērnu 
un jauniešu invalīdu sporta fede-
rācijas rīkotajā Boccia čempio-
nātā 2016.

Treneriem:
52. Gitai Timaškovai Boccia 

trenerei; 
53. Dacei Eihenbaumai Boc-

cia trenerei;
54. Aijai Alksnei orientēša-

nās sporta trenerei;
56. Kristīnei Šilkinai trene-

rei loka šaušanā;
58. Haraldam Bruņiniekam 

trenerim atlētiskajā vingrošanā.

Sumināti Pārgaujas novada sportisti par 2016. gadā sasniegto

Tao Ma “Zaķīšu” restorānā
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Elita Pakalne,
Straupes pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

31. janvārī Straupes pamat-
skolā pulcējās trīs novada skolu 
4.–9. klašu radošo darbu veik-
smīgākie rakstītāji, kas dar-
bus radījuši katrs savā skolā 
un klasē. Interesantāko darbu 
autoriem nu vajadzēja savus 
darbus lasīt. Šī pasākuma mērķi 
ir veicināt skolēnu radošo spēju 
attīstību un nostiprināt prasmi 
prezentēt savu darbu.

Noklausoties katras skolas 
lasījumus, pārējo divu skolu sko-
lēni balsoja par, viņuprāt, intere-
santāko un patīkamāko darbu, 
kam piešķirt skatītāju simpātiju 
balvu. Savs simpātiju balvas 
saņēmējs bija jāizvēlas arī sko-
lotājām. 

Noklausoties visus 23 dar-
bus, atšķīrās žanri, kuros sko-
lēni jūtas droši un pārliecināti. 
Raiskuma internātpamatskolas–
rehabilitācijas centra skolēni 
rakstīja reālistiskus stāstus un 
literārās pasakas. Divas skolnie-
ces bija radījušas dzejas darbus. 

Stalbes vidusskolas jaunāko 
klašu skolēni bija jutušies tuvi 
dabai un savos darbos likuši 
runāt dzīvniekiem. Vecāko klašu 
skolēni bija drosmīgi un atklāti 
ieskatījušies sevī. Tas arī izpau-

dās smeldzīgās dzejas rindās un 
sevis baudīšanā kopā ar garšvie-
lām. Ja aizvērtu aci un klausītos 
Elvas Pužules kaķa monologu, 
šķistu, ka runā sīkstā kaķa dvē-
sele. 

Straupes 4.–7. klašu sko-
lēni lasīja gan pasakas, gan 
tēlojumus, gan dzeju. Pēteris 
Martinsons bija ieskatījies pat 
skolotājas somā. 8.–9. klasē 
viennozīmīgi pirmajā vietā bija 
dzeja. Tik vienkārša, bet dziļu 
pārdomu pilna.

Pārsteigums bija arī skolēnu 
balsojums. Divu skolu lasījumos 
par labākajiem darbiem tika 
atzīti dzejoļi: Raiskuma inter-
nātpamatskolas–rehabilitācijas 
centra 6. klases skolnieces Kris-
tenas Sīmanes dzejoļi „Dzīve” un 

Pārgaujas novada skolu 
radošo darbu lasījumi

Ilze Rēķe,
Stalbes vidusskolas bioloģijas un 
ģeogrāfijas skolotāja

Cilvēkbērns ir kā māla trauks, 
kuru veido, apglezno, pieslīpē… 
Mēs, skolotāji, tieši to darām ar 
skolēniem, kuri pie mums atnāk 
kā pie audzinātājiem, kā pie 
priekšmetu skolotājiem. Atska-
toties uz saviem skolā nostrā-
dātajiem 30 gadiem,  pārņem 
prieks par ļoti daudziem skolē-
niem, kurus esmu audzinājusi 
un mācījusi, kuri ir atraduši savu 
vietu dzīvē. Vienalga, vai absol-
vents kļuvis par juristu, ārstu, 
skolotāju, ekonomistu  vai vada 
savu firmu, strādā kādā no vie-
tējiem uzņēmumiem, strādā un 
dzīvo ārzemēs, galvenais, ka ir 
labi cilvēki un apzinīgi veic savu 
darbu. Es lepojos ar katru no 
viņiem! Katrs no viņiem ir mācī-
jies cienīt un mīlēt cilvēkus, savu 
ģimeni, savu pagastu, novadu. 
Esmu mācījusi cienīt un mīlēt 
savu valsti – Latviju!

Ar prieku konstatēju, ka pēdē-
jos gados ir pieaugusi interese 
par tādiem dabaszinātņu priekš-
metiem kā bioloģija un ģeogrā-
fija. To apliecina labi panākumi 
starpnovadu olimpiādēs, kā arī 

tas, ka šogad uz Latvijas Univer-
sitātes (LU) Jauno biologu skolu 
brauc deviņi skolēni no 9. un 12. 
klases. LU modernās laborato-
rijas un kabineti sniedz vairāk 
iespēju iepazīt to, kas mums ir 
apkārt. Skolēni ir apmierināti 
ar šiem braucieniem, jo iegūst 
daudz interesantas informāci-
jas, kas noder mācībās un ikdie-
nas dzīvē. Domāju, ka vairāki no 
šiem skolēniem izvēlēsies arī 
kārtot eksāmenu bioloģijā, kas 
ir vajadzīgs, lai pēc vidusskolas 
iestātos augstskolās, kur apgūst 
medicīnas darbinieka, psiho-
loga, ar sportu saistītu darbi-
nieka profesijas, vai vienkārši 
tāpēc, ka patīk un padodas šis 
mācību priekšmets.

Šo gadu laikā daudzi absol-
venti ir izvēlējušies profesijas, 
kas prasa pamatīgas zināšanas, 
prasmes un iemaņas. Prieks  par 
tiem, kuri iestājušies augstsko-
lās, koledžās, turpina sekmīgi 
mācīties un pabeidz tās. Prak-
tiski visās vadošajās Latvijas 
augstskolās ir Stalbes vidussko-
las absolventi, arī mani bijušie 
audzēkņi. Īpaši atzīmēt gribētu 
pagājušā mācību gada absol-
venti Kristiānu Jānelsiņu, kura 
iestājās Rīgas Stradiņa univer-

“Jo pārliecinošāk domāsi un strādāsi 
mērķa labā, jo ātrāk to sasniegsi.” /Braiens Treisijs/

sitātē, tiekot budžeta grupā. 
Kristiāna izturēja vienu no lie-
lākajiem konkursiem, stājoties 
augstskolā, sekmīgi pabeidza 
pirmo semestri un kārto pirmo 
sesiju. Dažus gadus iepriekš 
Sigita Dīcmane, Agita Bērziņa un 
Jeļena Pomjalova sekmīgi kār-
toja eksāmenus bioloģijā, ķīmijā 
(skolotāja Helēna Lūsiņa), jo 
bija izvēlējušās savu dzīvi sais-
tīt ar medicīnu. Prieks, ka Sigita 
Dīcmane, apguvusi  fiziotera-
piju Latvijas Sporta Pedagoģijas 
akadēmijā, nav aizmirsusi savu 
novadu, ir fizioterapeite  sporta 
kluba “Pārgauja” florbolistiem. 
Pamatdarbs Sigitai ir Rīgā, kā 
arī viņa turpina studijas maģis-

„Zilās acis” un Straupes pamat-
skolas 8. klases skolnieka Kārļa 
Roberta Rudzīša dzejolis „Var-
būt”. Stalbes vidusskolas 7. kla-
ses skolnieks Emīls Dakša visus 
sajūsmināja ar atraktīvu paro-
dijas „Lielausu Hobits” lasījumu 
un par to saņēma skatītāju sim-
pātiju balvu.

Arī skolotājas uzķērās uz dze-
jas āķa. Ļoti gan patika arī Matīsa 
Veinberga „garšvielu kokteilis”, 
bet jūtas ņēma virsroku, un par 
izjustāko atzina Stalbes vidus-
skolas 8. klases skolnieces Evijas 
Gūtmanes dzejoli „Kad nebūs 
vairs neviena...”

Skolēni un skolotājas par 
dalību pasākumā saņēma Strau-
pes pamatskolas 8. klases skol-
nieces sagatavotās pateicības.

tratūrā.  Negaidīti, bet ne mazāk 
iepriecinoši tas, ka manas klases 
skolnieks Jānis Ikers pēc vidus-
skolas absolvēšanas arī izvēlē-
jās profesiju, kas cieši saistīta 
ar bioloģiju. Jānis sekmīgi mācī-
jās un pabeidza Buldurus, kur 
ieguva prasmes un zināšanas kā 
ierīkot parkus un dārzus, plānot 
apstādījumus. Arī šogad 12. kla-
ses skolniece Inga Buša kārtos 
eksāmenu bioloģijā, kas ir vaja-
dzīgs, lai sekmīgi varētu apgūt 
savu nākotnes profesiju.

Noslēgumā gribu teikt pal-
dies katram skolēnam, kuru 
esmu mācījusi, mācu, mācīšu,  
jo katrs kaut ko man iemāca, 
no katras klases kaut ko esmu 
ieguvusi un noglabājusi savā 
sirdī. Gribētu norādīt uz to, ka 
Stalbes vidusskolas absolventi 
ir konkurētspējīgi, iestājoties 

augstskolās, koledžās un citās 
mācību iestādēs, kā arī ir konku-
rētspējīgi darba tirgū. To pierāda 
fakti. Pirms dodamies pasaulē 
laimi meklēt, padomāsim, lai 
mums kā Sprīdītim nebūtu jāvi-
ļas,  lai mēs saprastu, ka Laimes 
zeme ir tepat, mums apkārt, un 
ne viss, kas spīd tālumā, ir zelts. 
Diemžēl, gandrīz katru gadu tas 
jādzird no vairākiem skolēniem, 
kuri izvēlējušies mācīties citur. 
Pēc pāris mēnešiem saprot, ka 
tomēr Stalbes vidusskolā bija 
labāk, bet laiks ir pagājis, aps-
tākļi mainījušies.

Novēlu visiem novada cilvē-
kiem lepoties ar savu novadu, 
pagastu. Leposimies ar saviem 
sasniegumiem, savu kultūras 
dzīvi, savām skolām, ar saviem 
cilvēkiem! 

Anete Dzene,
viena no pasākuma 
organizatoriem

18. februāri plkst. 16.00 Pār-
gaujas novada jaunieši vecumā 
no 12 līdz 18 gadiem bija laipni 
aicināti piedalīties sadraudzības 
vakarā “Valentīn dienas noska-
ņās”. Vakara gaitā tika spēlētas 

Jauniešu 
sadraudzības 
vakars

dažādas spēles, kā arī skatījā-
mies filmu. Pasākuma organi-
zatori ir priecīgi par paveikto 
un pēc labajām atsauksmēm ir 
gatavi nedaudz tālākajā nākotnē 
organizēt vēl kādu pasākumu. 
Paldies ikvienam, kas atnāca, kā 
arī Pārgaujas novada pašvaldībai 
par palīdzēšanu pasākuma orga-
nizēšanā!

Roberts Laudiņš Jauno biologu 
skolas nodarbībā

Kristiāna Jānelsiņa (centrā) topošo mediķu vidū

Radošo darbu autori

Jauniešu sadraudzības vakara fotosesija. Foto: Matīss Veinbergs

http://www.raiskumaintsk.edu.lv/
http://www.raiskumaintsk.edu.lv/
http://www.raiskumaintsk.edu.lv/
http://www.raiskumaintsk.edu.lv/
http://www.raiskumaintsk.edu.lv/
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Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore

Labāk vaska sveci dedzu,
Nekā skala pagalīti,
Ne man dūmi istabā,
Ne skangali aizkrāsnē!

    /Latviešu tautas dziesma/
Pēc latviešu tautas ticēju-

miem 2. februārī svinama Sveču 
diena, tad lej sveces, priecājas un 
pareģo laiku. Šī diena iezīmē zie-
mas vidu. Senatnē Sveču dienā 
sievietes nedarīja rokdarbus, bet 
līksmoja un ar pozitīvām aktivi-
tātēm piepildīja dienu, lai līksms 
viss turpmākais gads. Ticējums 
vēsta, ka tieši šajā dienā lietās 
sveces deg ilgāk un gaišāk, un 
jautrība tad obligāta. Nosacījumi 
sveces aizdegšanai vēsta: pirms 
aizdedz sveci, paturi to rokās un 
domā labas domas. Tradicionālie 
ēdieni ir sātīgi – cūkgaļa, pupas, 
miežu putra, kāposti... Jautrākai 
noskaņai arī kauss alus, šādi 
mielojoties varot tikt pie daiļa 
vaiga. Ja meitas kāro sārtus vai-
gus, jāapēd sauja dzērveņu. 

Sveču diena bija apmāku-
sies, saulīte nedaudz izspraucās 
caur mākoņiem, šķiet, vasara 
būs laba, pavasaris gan vēl aiz 
kalniem. Stalbes tautas namā 
val dīja rosība. Koka karošu gata-
votājs Juris Rencis piedāvāja 
izmē  ģināt karošu grebšanu pēc 
sentēvu metodes. Iesācējam 
nenā   cās viegli ar kaltu izgrebt 
vēlamo karotes formu. Juris 
gandarīts, ka var darīt darbu 
kas pašam patīk, katra karote ir 

atšķirīga gan formas, gan koka 
nokrāsu ziņā. Mājsaimnieces 
novērtē to lietderīgumu. Paldies 
Jurim, ka mēroja ceļu no novada 
pierobežas, sadarbojamies trīs 
gadus. 

Nora Ķibilda dalījās zināša-
nās, kā no necila māla pikuča var 
izveidot dziedošu gailīti, jo gaiļa 
gadā bez tā nekādi neiztikt. Gaili 
veidoja dažādu paaudžu prasmī-
gās rokas. Suvenīri tapa ar mīles-
tību un labām domām, jo kat-
ram jau zināms saņēmējs. Nora 
mēroja ceļu no Rīgas, sadarboja-
mies divus gadus. 

Kā jau Sveču dienā pienākas, 
tika lietas arī vaska sveces. Bite-
nieks Mārtiņš Krauklis mēroja 
ceļu no Gaujmalas. Varēja izvē-
lēties tīkamāko sveces formu un 
lielumu, tad pašrocīgi to piepildīt 
ar šķidro vasku. Smaids un labas 
domas, lejot sveci, ir garants 
gaišai un taupīgai sveces deg-
šanai. Imunitātes stiprināšanai 
bitenieks piedāvāja bišu ievāk-
tos ziedputekšņus. Lai veselīgi 
sagaidām pavasari! Ar Māriņu 
sadarbojamies trīs gadus. 

Rokdarbnieces arī izrādīja 
savus darbus. Dzidra Potapova 
apskatei bija atvedusi tikko aus-
tās pērļu jostas un rokassprā-
dzes, Selga Lūsiņa – kakla rotas, 
Iveta Āboliņa – latvju rakstos 
adītās šalles, Ruta Klikuča – 
mīļus zīdainīša zābaciņus, Lūcija 
RudzīteLeite – kārbiņas dāvanu 
kartēm. 

Pēc radoši padarīta darba, 
laiks dziesmām un dejām! Stal-

Lejam sveces un 
priecājamies!

bes vidusskolas skolēni priecēja 
ar lustīgām dejām, skandēja dze-
jas rindas. Devītās klases skolēna 
Kristera Brieža klavierspē les 
pavadījumā skolēnu ansamblis 
sniedza koncertu. Paldies skolē-
niem un viņu skolotājām Gintai 
Berķei un Inesei Kozlovskai par 
piedalīšanos. Ar Stalbes vidus-
skolēniem un viņu skolotājām 
sadarbojamies jau sen. Vēlam 
veiksmi dziesmu un deju skatēs!

Koncerta noslēgumā Nora 
Ķibilda kopā ar draugu Armandu 
dziedāja Noras sacerētas dzies-
mas. Ar skolēnu koncerta norisi 
un Sveču dienas ticējumiem 
iepazīstināja novada kultūras 
meitene Madara Gasiņa. Pasā-
kuma norisi fotografēja novada 
kultūras meitene Solveiga Ruska. 
Par apskaņošanu rūpējās vien-
mēr atsaucīgais Guntis Pužulis. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
pašdarbniekiem dāvināja sal-
dumus un augļus. Paldies skolē-
niem, viņu vecākiem, skolotājām 
un visiem, kas atvēlēja laiku un 
apmeklēja Sveču dienas pasā-
kumu.

Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Noslēgusies 45. Starptau-
tiskā bērnu mākslas konkursa 
“LIDICE 2017” 1. kārta. Šogad 
konkursam, kura tēma ir “Ceļo-
jumi”, no 49 Latvijas novadiem 
un pilsētām tika iesūtīti 1165 
darbi. Žūrija augstāko vērtējumu 

Straupes pamatskolas 
skolniece – konkursa 
“LIDICE 2017” 1. kārtas 
laureāte

Baiba Duņēna,
Raiskuma internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra 
direktora vietniece izglītības 
jomā 

Tas notika tā. Decembra 
viducī tradicionāli mūsu sākum
skolas skolēni tikās ar draugiem 
rūķiem no Cēsu pilsē tas 
vidusskolas vecākajām klasēm. 
Rūķi un mūsu skolēni kopā ar 
direktora vietnieci audzi nā
šanas darbā Inetu Lāci izspē
lēja dažādas spēles, rotaļas, 
dziedātas dziesmas. Un tā, kopā 

jautri pavadot laiku, radās doma 
tikties vēlreiz – ne vairs lai 
rotaļātos, bet padziedātu.

20. janvārī, Barikāžu atceries 
dienā, tā arī darījām. Skolotāja 
Ineta stāstīja par savām kā pus
audža izjūtām Barikāžu dienās 
un ik pa laikam dziedājām 
dziesmas, kuras tika dziedātas 
tajās dienās, kad Latvijas ļaudis 
dziedot sargāja savu brīvību. 
Bija jauki, bija  mīļi... tik mīļi, 
ka „tikšanās vietu un laiku 
nedrīkst mainīt”, tikai datumu. 
Un tā 14. februārī tikāmies atkal. 
Šoreiz dziedājām par mīlestību!

Padziedāsim?!

piešķīra 190 oriģinālākajiem un 
intere santākajiem darbiem, to 
vidū arī Straupes pamatskolas 
skolniecei Emīlijai Izmailovskai 
(7 gadi) ar darbu “Pastaiga Zoo-
loģiskajā dārzā” (skolotāja Daiga 
Krei tuze). Sveicam Emīliju un 
viņas skolotāju ar panākumiem 
konkursā!

Stalbes vidusskolas sākumskolas 
klašu skolotājas

“Burti, burti burtiņi
Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām ieiet var grāmatā!”
Tradicionāli Stalbes vidus-

skolā katru gadu janvārī sākum-
skolā notiek Ābecītes svētki, jo 
pirmklasnieki vēruši durvis uz 
brīnumaino grāmatu pasauli.

1. klases skolēnus uz Ābecī-
tes svētkiem aicināja šī mācību 
gada varoņi Vinnijs Pūks un 
viņa draugi. Dienas gaviļnieki – 
Sabīne Fjodorova, Sanija Maiga 
Pērkone, Patrīcija Riekstiņa, 
Keita Rudoviča, Samanta Seiks-
tule, Ralfs Strazdiņš, Daniels 
Mārtiņš Zurģis – pastāstīja par 
sevi, izmantojot I. Zanderes grā-
matu “Diega burti”.

1. klases audzinātāja Inta 

Ābecītes svētki

Pirmklasnieki kopā ar klases audzinātāju Intu Lapsiņu 

Lapsiņa pārliecinājās, cik labi 
sākumskolas bērni pazīst pirm-
klasniekus.

Viesi – 2., 3., 4. klases skolēni – 
izspēlēja fragmentu “Pūka pirmā 
skolas diena”. Sākumskolas sko-

lēni sveica mazos gaviļniekus ar 
pašu sarūpētām dāvaniņām un 
Vinnija Pūka draudzene Gudrā 
pūce bija atsūtījusi sertifikātus 
un saldo pārsteigumu.

Noras Ķibildas māla darbnīca. Foto: Solveiga Ruska

Sveču liešana kopā ar Mārtiņu Kraukli. Foto: Solveiga Ruska

Emīlijas Izmailovskas darbs “Pastaiga Zooloģiskajā dārzā”
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Liene Zilvere,
projekta asistente Pārgaujas 
novadā

Projekta “Hanzas vērtī-
bas ilgtspējīgai sadarbībai 
(HANSA)” ietvaros Pārgaujas 
novada pašvaldība aicina inte-
resentus pieteikties bezmak-
sas tūristu gidu kursiem, kas 
notiks no 2017.  gada 3. marta 
līdz 13. maijam piektdienu 
pēcpusdienās.

Kursu mērķis ir veicināt 
tūrisma attīstību Pārgaujas 
no vadā, piedāvājot ceļotājiem 
kvali tatīvus tūristu gidu pakal-
pojumus, kā arī izglītot un infor-
mēt tūrisma nozares pārstāv-
jus par tūrisma aktualitātēm 
novadā.

Uz tūristu gidu apmācības 
kursiem tiek aicināti visi inte-
resenti, kuri vēlas apgūt pamata 
prasmes un zināšanas ekskur-
siju vadīšanā Straupē un tās 
apkārtnē.

Kursu dalībniekiem gan lekci-
jās, gan praktiskajās nodarbībās 
būs iespēja uzzināt par tūristu 
gida darba specifiku, ētiku un 
tiesisko regulējumu, apgūt ko
municēšanās paņēmienus un 
metodes, izzināt grupu vadīša-
nas specifiku, kā arī gūt zinā-
šanas par Straupi, tās vēsturi, 
dabas bagātībām un to izmanto-
šanu tūrismā. 

Programmas ietvaros kursus 
vadīs tūrisma nozares profesio-
nāļi – Andris Klepers (Vidze-
mes Augstskolas docents), Iveta 

DruvaDruvaskalne (Vidze mes 
Augstskolas lektore), Gatis Kam-
pernovs (Vidzemes Augstskolas 
lektors, SIA “Impro Ceļojumi” 
gids), Edgars Plētiens (Raunas 
muzeja vadītājs), Andris Geidāns 
(Sociālā tūrisma kooperācijas 
Vēsturiski aktīvs Raiskumā vei-
dotājs), Anda Andrušaite (Dabas 
aizsardzības pārvaldes, Dabas 
izglītības centrs “Pauguri” vadī-
tāja), Dana Spulle (Velotūristu 
grupu vadītāja), Rudīte Vasile 
(Pārgaujas novada Tūrisma 
organizatore, projekta “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai attīstībai 
(HANSA)” koordinatore).

Kursu dalībnieki, pabeidzot 
mā cības un nokārtojot eksā-
me nu, varēs iegūt Pārgaujas 
no vada gida sertifikātu un varēs 
vadīt ekskursijas Straupē un 
no vadā.

Iepriekš piesakoties, kursus 
apmeklēt tiek aicināts ikviens 
interesents, arī tad, ja nav vēlme 
kļūt par tūristu gidu, bet tikai 
pilnveidot savas zināšanas kādā 
no piedāvātajām tēmām! 

Lai pieteiktu dalību kursos, 
lū dzam aizpildīt pieteikuma 
anketu http://ej.uz/Gidu_kursi_
Straupe vai uz epastu hansa@
pargaujasnovads.lv ar norādi 
“Pieteikums gidu kursiem” nosū-
tīt vārdu, uz vārdu un kontaktin-
formāciju. 

Ar detalizētu kursu pro
grammu var iepazīties Pār
gaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Pro jekts “HANSA””. 

Piedalies, izzini un 
kļūsti par Straupes 
tūristu gidu!

Liene Zilvere,
projekta asistente Pārgaujas 
novadā

Dažkārt šķiet, ka mūsdienu 
modei nav robežu. Pastāv plašas 
gan krāsu, gan kvalitātes, gan 
cenas izvēles. Būtībā to, ko un 
kāpēc velkam mugurā, visvairāk 
diktē pašu rocība. Dažkārt var-
būt kāda pārliecība.

4. Interesantās vēstures va 
karā noskaidrojām, ka tirdz
niecība, hierarhiski organi zēta 
kārtu sabiedrība un reliģija bija 
galvenie faktori, kas no teica 
viduslaiku pilsētas gastro no
mijas tendences. Bet vai tie no
teica arī viduslaiku modi? Kādas 
izvēles iespējas attie cībā uz ap
ģērbu pastāvēja viduslaikos? 

Uz šiem un citiem jautāju-
miem atbildes aicinām meklēt 

5. Interesantās 
vēstures vakars

29. martā plkst. 18.00 Mazstrau-
pes pilī (Straupes pamatskolā), 
kur projekta “Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros Pārgaujas novada paš-
valdība rīko 5. Interesantās vēs-
tures vakaru. Pasākuma laikā 
noritēs tikšanās ar Turaidas 
muzeja direktores vietnieci Dr. 
hist. Viju Stikāni, kas iepazīsti-
nās ar savu pētījumu un stāstīs 
par viduslaiku Hanzas “štātēm” 
Straupē un tās apkārtnē. 

Savukārt Maija Ulme no Cēsu 
viduslaiku tērpu darbnīcas pie-
dāvās klātienē aplūkot un arī 
pielaikot apģērbus, kas tapuši, 
ievērojot vēstures materiālos 
atrodamās liecības, par tā laika 
modes tendencēm. 

Aicināti senās vēstures inte-
resanti, īpaši tie, kam tuva mode 
un apģērbu darināšanas māksla! 

Liene Zilvere,
projekta asistente Pārgaujas 
novadā

1. februārī, vēlā vakara 
stundā ar pasākuma apmeklē-
tāju dalīšanos pieredzē par zinā-
šanām un prasmēm ēdienu gata-
vošanā noslēdzās 4. interesantās 
vēstures vakars Mazstraupes pilī 
(Straupes pamatskolā). Ar pētī-
jumam rezultātiem par Hanzas 
laika gastronomiju iepazīstināja 
Dr. hist. Vija Stikāne, atklājot 
nianses par tajā laikā uzturā lie-
totajiem produktiem, galda kul-
tūru un pat receptēm, pēc kurām 
gatavoti ēdieni gan pilīs un mui-
žas, gan tirgotāju mājās un lauku 
sētās. 

Viduslaikos Straupei bija 
pilsē tai raksturīgas pazīmes – 
pilsētas tiesības, ar mūri noro-
bežota pilsētvide, patstāvīgi 
namnieki un aktīva tirdzniecība, 
kā rezultātā tā iekļāvās Hanzas 
savienībā. Tirdzniecība, hierar-
hiski organizēta kārtu sabied-
rība, reliģija, kas noteica gavēņa 
ievērošanu, zināšanas un pras-
mes par lauksaimniecības kul-
tūru audzēšanu bija galvenie 
fak tori, kas noteica viduslaiku 
pil sētas gastronomijas tenden-
ces. Tā rezultātā uzturā lietoto 
pro duktu klāsts bija ļoti plašs, un 
ēdienkartes veidošanā tika pie-
likta gan liela izdoma, gan atjau-
tība. 

Klausoties Vijas Stikānes stās-
tījumā, šķita, ka temats veltīts 
mūsdienu virtuvei. Atklājās, ka 
daudzi produkti, ko ikdienā lie-
tojam arī šodien, bija pazīstami 
jau viduslaikos. Ikdienas uzturā 
pamata produkti bija graudaugi, 
gaļas ēdieni, arī maize, tomēr jau 
viduslaikos teiciens „pie maizes 
un ūdens” nozīmēja askētisku 
uzturu vai ieslodzījumu. Zem-
nie ku vidū iecienīti bija dažādos 

veidos pagatavoti dārzeņi, īpaši 
izceļot sīpolus. Simboliski tika 
uzskatīts, ka sociāli augstākstā
vošie ēd koku zaros augušos aug-
ļus, kamēr zemnieki – rokas pa 
zemi.  

Nav daudz ziņu par augļu 
un ogu audzēšanu, iespējams, 
daudzām šķirnēm te bija par 
vēsu, tomēr ir fakti, kas aplie-
cina, ka Straupē ar īpašu vērību 
tika audzēti ķirši, kas izmantoti 
kūkās, kompotos, sīrupos, mar-
melādēs, arī kā žāvēti augļi. 

Pateicoties aktīvajai tirdznie-
cībai, jau Hanzas laikā Straupes 
iedzīvotāji pazina tādas ekso-
tisks garšvielas kā kanēlis, krust-
nagliņas, ingvers, safrāns. Tika 
ievesti arī rieksti, rīsi, vīnogu 
produkti – vīns, vīnogu etiķis, 
rozīnes, citroni un citronu eti-
ķis, arī romiešu pipari, Āfrikas 
pipari, kardamons, dateles, vīģes 
no Kipras, valrieksti, timiāns, 
anīss u.c. Viduslaikos pastāvēja 
tā sauktā piparu noma – tirgo-
tāji norēķinājās par savu zemes-
gabalu pilsētā vai miestā ne ar 
naudu, bet pipariem, kas bija 

dārga prece, bet pieejama tieši 
pilsētu tirgotājiem. Sāls bija 
nozīmīga tirdzniecības prece, 
kas bija nepieciešama visiem 
sabiedrības slāņiem.   

Interesanti, ka arī galda kul-
tūrā noteicoša loma bija sabied-
riskajai kārtai. Kamēr augstākās 
kārtas pārstāvji drīkstēji ēst no 
māla, alva un pat sudraba trau-
kiem, tikmēr zemākās kārtas – 
no koka traukiem. 

Pasākuma gaitā apmeklētāji 
tika iepazīstināti arī ar konkrē-
tām viduslaiku ēdienu receptēm. 
Interesantākās tika apkopotas 
nelielā grāmatiņā, ko savā īpa-
šumā ieguva ikviens dalībnieks, 
lai vērtības, kas ir zināmas jau 
kopš 14. gadsimta, atdzīvinātu 
un liktu uz sava galda arī šodien!

Paldies interesentiem par 
dalību, “Aijas Kūkas” saimnie-
cei Kitijai Dzērvei par gardajām 
uzkodām un Straupes pamat-
skolas kolektīvam par viesmīlīgo 
uzņemšanu.

Pasākums īstenots projekta 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai 
sadarbībai (HANSA)” ietvaros.

Hanzas laika garša

Grieta Grosberga,
nodarbību organizatore

Stalbes tautas nama mazajā zālē notiek zemas, mie-
rīgas intensitātes vingrošana uz bumbām, kā palīglī-
dzekļi tiek izmantotas hanteles, koka nūjas, stiepja-
mās gumijas. Esam 10 pastāvīgas vingrotājas. Šobrīd 
nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Tajās piedalās 
vingrotājas no Straupes, Stalbes un Raiskuma pagas-
tiem. Tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi, nūjotāji 
dosies pavasara nūjošanas pārgājienā. 

Lai uzzinātu vairāk par nodarbībām un iespējām 
pievienoties, sazinieties pa tālruni 29247718 (Grieta).

Novada 
seniori vingro

PASĀKUMI MARTĀ
4. martā plkst. 18.00  Straupes tautas namā 

SDK “Munsturis” un draugi 
ielūdz uz koncertu 

“AK, PAVASAR, AK, PAVASAR…”
Ieeja bez maksas.

••••••••••
11. martā plkst. 22.00  Stalbes tautas namā 

Sieviešu dienai veltīta balle 
kopā ar grupu “VĒJA RUNA”

Ieejas maksa sievietēm 2 EUR,  vīriešiem 3 EUR
••••••••••

19. martā Straupes tautas namā 
Pārgaujas novada  amatierteātru skate
10.00 Straupes amatierteātris “Sapņojums” 
ar Danskovītes lugas “Antons un Anna” 2. daļu 
“Kāzu jubileja”. Režisore Ināra Baltgalve.
11.40 Raiskuma amatierteātris “PUNKTS 
UZ I” ar Hermaņa Paukša lugu “Piedod, 
Bokačo, ja vari”. Režisore Dace Narvile.
12.40 Rozulas amatierteātris “ROZBEĶĒNI” 
ar  Baibas Jukņēvičas lugu “Meitu derības”. 
Režisore Inese Mangule. 

Žūrijā Valdis Lūriņš
Ieeja bez maksas

••••••••••
25. martā plkst. 12.00

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis Stalbē

Vingrotājas pēc nodarbības. Foto: Madara Gasiņa 

4. Interesantās vēstures vakars pulcē vienkopus Hanzas laika garšas 
izzinātājus

http://ej.uz/Gidu_kursi_Straupe
http://ej.uz/Gidu_kursi_Straupe
mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums 

 “Pārgaujas Novada Vēstis”  
 e-pasts: avize@pargaujasnovads.lv     

Iznāk reizi mēnesī.  
Metiens 1700 eksemplāri.    

Izdevējs un izplatītājs: 
Pārgaujas novada pašvaldība. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un 
avīzes tapšanā!

Sveicam
februāra jubilārus!

Janvārī
mūžībā
aizgājuši

Stalbes pagastā
Regīna Priedīte 80 g.v.
Jānis Mežvietis 47 g.v.
Paulis Alksnis 82 g.v.

Raiskuma pagastā
Dzidra Baltpurviņa 78 g.v.

Raiskuma pagastā
Veronika Birkava – 85 gadi
Eda Celmiņa – 84 gadi
Vera Dimante – 83 gadi
Aina Biruta Jānelsiņa – 
     86 gadi
Ernests Kaņeps – 86 gadi
Gaida Ausma Landratova – 
     85 gadi
Inta Mētra – 87 gadi
Ilga Ozola – 84 gadi
Gundars Seisums – 82 gadi
Vilhelmīne SkangaleZačeste –
      89 gadi
Elīna Zigrīda Zuzāne – 80 gadi

Stalbes pagastā
Austra Ārija Deruma – 87 gadi
Dzintars   Gailis –   82 gadi
Miervaldis Vimba – 85 gadi

Straupes pagastā
Ausma  Antonišķe – 81 gads
Alberts Cīrulis – 87 gadi
Mirdza Līvija Ezera – 87 gadi
Andris Grinbergs – 86 gadi

Komēdija

SILVIJA
Izrādē piedalās:  
Evija Skulte, Dace Makovska,  
Aīda Ozoliņa, Ivars Puga,  
Voldemārs Šoriņš

Pēc amerikāņu dramaturga  
A. Ramsdela Henrija lugas motīviem

Režisors: Voldemārs Šoriņš
Komponists: Valdis Zilveris
Mākslinieks: Jānis Jansons
Kostīmu māksliniece:  
Valentīna Romanovska

Komēdija par mīlestību un nemīlestību.  
Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni –  
izrādē ar skumjām, bet laimīgām beigām.

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau informējām, ka 2016. gada rudenī, sadarbojoties jaunatnes 
lietu speciālistiem no Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem, esam 
uzsākuši izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju. Stratēģijas 
izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. 

Projekta laikā plānotas tikšanās un diskusijas starp jauniešiem 
un dažādu paš valdības kompetencē esošu jomu ekspertiem. 
Tiks veikta dažādu mērķa grupu anketēšana, izpēte, iegūto datu 
apstrāde un analīze, uz kā pamata arī tiks izstrādāta jaunatnes 
politikas stratēģija katram novadam atsevišķi. 

Ir pienācis brīdis, kad aicinām novada jauniešus vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem piedalīties Jauniešu forumā, kas 
tiek rīkots no 24. līdz 26. martam viesu namā “Ungurmalas”, 
Raiskuma pagastā, klātienē diskutēt par Pārgaujas novada 
jaunatnes poli tikas stratēģijā iekļaujamo.

Pasākumā var piedalīties 30 jaunieši, tādēļ iepriekšēja 
pieteikšanās ir obligāta. Savu vēlēšanos piedalīties forumā 
sūtiet uz epastu elina.astahovska@pargaujasnovads.lv līdz 
10.  martam. 
Liels lūgums raksta lasītājiem šo ziņu nodot jauniešiem, kuri 
atbilst vecuma kritērijam, īpaši, kuri būtu vecumā no 20 līdz 
25 gadiem. Visas projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļiem.

Tikšanās ar jauniešiem 
Erasmus+ projekta  

“Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” 

ietvaros

PIESAKIES!

12. martā plkst. 13.00 Straupes tautas namā izrāde “SILVIJA”
Amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija lugas ‘’SILVIJA’’ 

darbība sākas ar to, ka bankas ierēdnis Gregs sastop parkā noklīdušu 
suni un atved to uz māju. Intriga slēpjas neparastā mīlas trīsstūrī: 
sieva, vīrs un suns. Iesākumā pieklīdenis, ko pievāc Gregs kļūst par 
ģimenes katastrofu, taču beigu beigās tieši suns palīdz saglabāt pašu 
svarīgāko – attiecības starp tuviem cilvēkiem. Silvija ir komēdija 
par mīlestību un nemīlestību, par to kā šodienas pragmatisma vilnī 
saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīves prieku.

Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni – izrāde 
ar skumjām, bet laimīgām beigām.

Izrādē piedalās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars 
Puga, Voldemārs Šoriņš.

Režisors: Voldemārs Šoriņš
Komponists: Valdis Zilveris
Mākslinieks: Jānis Jansons
Ieejas maksa: 3.50 EUR
Biļetes iespējams iepriekš rezervēt pa tālruni 26234766 (Solveiga).
Biļetes jāizpērk izrādes dienā līdz plkst. 12.45, pēc tam rezervācija 

tiek atcelta un biļetes tiek pārdotas izrādes apmeklētājiem.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile).

Straupes zirgu pastā    5. un 19. martā

mailto:elina.astahovska@pargaujasnovads.lv
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