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Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

Gatavojoties “Pārgaujas 
no vada svētkiem 2017”, kas 
šogad norisināsies no 14. līdz 
16. jūlijam, tiek izsludināts foto-
konkurss “Novads no cita skata 
punkta”. 

Pārgaujas novada dome 
23. marta sēdē apstiprināja kon-
kursa “Novads no cita skata pun-
kta” nolikumu. Konkursa mērķis 
ir iesaistīt novada fotogrāfus un 
amatierus māksli nieciski kva-
litatīvu un oriģinālu Pārgaujas 
novada fotoattēlu radīšanā un 
Pārgaujas novada fotoattēlu krā-
juma papildināšanā.

Izsludināts fotokonkurss “Novads no cita skata punkta”

Sporta kluba “Pārgauja” florbolisti 
godam pelnījuši izcīnīto 
bronzas medaļu

Konkursā var piedalīties jeb
kura fiziska persona, kuras dek-
larētā dzīvesvieta ir Pārgaujas 
novada admini stratīvajā terito-
rijā un kura iesniegusi pietei-
kumu dalībai konkursā atbilstoši 
konkursa nolikumam.

Katrs dalībnieks konkursam 
var iesniegt tikai 1 (vienu) 
fotoattēlu.

Fotoattēlus konkursam 
var iesniegt līdz 2017. gada 
22. maijam.

Konkursa uzvarētājs tiks 
paziņots un apbalvots 14. jūlijā 
Pārgaujas novada svēt kos Rais
kuma estrādē.

Uzvarētājs saņems balvu – 
lidojumu ar gaisa balonu virs 

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

Sportiskā intriga, par ko 
šogad ELVI florbola līgā vīrie-
šiem parūpējās sporta kluba 
“Pārgauja” (SK Pārgauja) florbo-
listi, ir beigusies, turklāt ar ļoti 
labu rezultātu – iegūta 3. vieta. 
2017. gada 8. aprīlis SK Pārgauja 
florbolistiem un viņu faniem būs 
vēsturiski nozīmīgs, jo pirmo 
reizi kluba pastāvēšanas vēs-
turē izcīnīta medaļa – bronzas 
medaļa. 

Ceturtdaļfinālā septiņkārtē-
jais čempions Cēsu “Lekrings” 
tika pārspēts sērijā ar 4:3, bet 
pusfinālā, mērojoties spēkiem ar 
2015./2016. gada sezonas čem-
pioniem “Lielvārdes/FatPipe”, 
diemžēl SK Pārgauja nācās pie-
kāpties sērijā ar 3:4, bet arī šajās 
spēlēs SK Pārgauja ne vienu 
reizi vien pārsteidza pretiniekus 
un iepriecināja fanus ar negai-
dītiem spēles pavērsieniem, 
turklāt finālspēle par medaļu 
“Arēnā Rīga” ar “FBK Valmiera” 
florbolistiem bija īpaši satrau-
coša un interesanta.

Vairāki mediji, neslēpjot pār-
steigumu, izcēluši SK Pārgauja 
florbolistus ar dažādiem salīdzi-
nājumiem. Piemēram, Kristaps 
Zaļkalns rakstā “Islande no Stal-

bes” (www.sporto.lv) raksta: 
“Diez vai kāds prognozēja, ka 
2016./2017. gada ELVI virslīgas 
florbola čempionāta TOP4 iekļūs 
trīs komandas, kuras elites līgā 
nekad nav tikušas pie meda-

ļām – Stalbes “Pārgauja”, “Val-
miera” un “Triobet/Ulbroka”. 
Par lielāko pārsteigumu šajā 
kvartetā var uzskatīt Pārgaujas 
florbola komandu, kas ceturtdaļ-
finālā izslēdza titulēto Lekringu, 

pusfinālā krietni lika pasvīst Lat-
vijas čempionvienībai Lielvār-
dei, novedot sēriju līdz pat sep-
tītajai spēlei, bet bronzas finālā 
dramatiskā cīņā ar 7:6 uzvarēja 
Valmieru. Pēc aizvadītās sezo-

nas panākumiem līdzjutēji jau ir 
pamanījušies Pārgauju salīdzi-
nāt ar Islandi futbolā.” 

Turpinājums 3. lpp.

Pārgaujas novada 1 (vienai) 
personai.

Ar konkursa nolikumu pilnā 
apmērā var iepazīties Pārgaujas 
novada pašvaldības mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
Kultūra/Novada svētki 2017. 

Jautājumu gadījumā zvaniet 
kultūras pasākumu organizato-
rei Solveigai Ruskai pa tālruni 
26234766 vai rakstiet elektro-
niski uz solveiga.ruska@pargau-
jasnovads.lv. 

Aicinām sekot līdzi gaidā
majām akti vitātēm un piedalīties 
Pārgaujas novada svētkos, kuru 
laikā tiks izlozētas vēl 3 biļetes 
lidojumam ar gaisa balonu virs 
Pārgaujas novada.

ELVI florbola līgas vīriešiem 3. vietas ieguvēji – SK Pārgauja florbolisti kopā ar saviem līdzjutējiem. Foto: Ritvars Raits, floorball.lv
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Līdz 16. maijam ir iespē-
jams veikt vēlēšanu iecirkņu 
maiņu pašvaldību vēlēšanām, 
kas notiks 2017. gada 3. jūnijā.

Maiņu iespējams veikt Pār-
gaujas novada (pašvaldības) dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē:

Pārgaujas novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā – 
“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novadā, LV4151, 
64134426

Pašvaldību vēlēšanu iecirkni 
var mainīt:

1. uz jebkuru citu iecirkni 
savas pašvaldības robežās;

2. uz jebkuru citu iecirkni 
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder 
likumā noteiktajā kārtībā reģis-

Ņemot vērā pašvaldības informatīvā izdevuma “Pārgaujas 
Novada Vēstis” aprīļa numura izdošanas datumu, šajā reizē nav 
publicēts Pārgaujas novada domes 27. aprīļa sēdes apskats. Tas 
tiks publicēts maija izdevumā. 

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu maiņa
trēts nekustamais īpašums.

Piesakot iecirkņa maiņu klā-
tienē, jāuzrāda pase vai perso-
nas apliecinošs doku ments. Mai-
not iecirkni uz pašvaldību, kurā 
vēlētājam pieder nekustamais 
īpašums, papildus jāuzrāda īpa-
šuma tiesības apliecinošs doku-
ments (zemesgrāmata vai izziņa 
no zemesgrāmatas).

Iecirkņa maiņu iespējams 
veikt arī elektroniski, izmanto-
jot Pilsonības un migrācijas lietu 
pār valdes iecirkņa maiņas epa
kal pojumu www.pmlp.gov.lv.

Vēlēšanu iecirkņu maiņas 
kārtība vēlētājiem ar kustību 
traucējumiem vai citu iemeslu 
dēļ, kuri nevar personiski ieras-
ties dzīvesvietas deklarēšanas 

mam un patiesai līdzdalībai.
Latvijas valsts simtgade ir 

mūsu iespēja godam un cienīgi, 
lepni un priecīgi svinēt valsts 
simto dzimšanas dienu, izstāstīt 
Latvijas stāstu un veidot 
nākotnes Latviju. Latvijas valsts 
simtgades svinību atklāšana 
notiks 2017. gada 4. maijā, kad 
Latvijas pierobežā satiksies 
cilvēku roku un gara spēks akcijā 
“Apskauj Latviju”, gar Latvijas 
robežu stādot simtgades ozolus, 
Latvijā un pasaulē tiks svinēti 
Baltā galdauta svētki. Šajā laikā 
atzīmējam arī 100 gadus kopš 
vēsturiskā Latgales lēmuma 
apvienoties ar Kurzemi un 
Vidzemi ceļā uz neatkarīgu 
valsti. Šis notikums kļuva par 
pagrieziena punktu Latvijas 
neatkarības iegūšanā.

Aicinām Jūs savā ģimenē, 
pagalmā, draugu lokā vai 
darba vietā 4. maijā svinēt 
Baltā galdauta svētkus! Uzklā-
sim baltus galdautus un svi-
nēsim mūsu brīvību!

Baltā galdauta svētku norisi 
aicinām veidot Jums pašiem, 
vienlaikus akcentējot šādus 
aspektus:

Aprīļa jautājums
Vai iesniegsiet savu foto

attēlu konkursā “Novads no 
cita skatu punkta”?

• jā;
• nē;
• nē, jo deklarētā 
   dzīvesvieta ir citur;
• vēl nav izlemts;
• nav zināms par šāda
   konkursa norisi.

Atbildēt uz mēneša 
jautājumu variet Pārgaujas 

novada mājaslapā
www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada mājaslapas marta 
jautājuma rezultātu apkopojums par 
Baltā galdauta svētku svinēšanu

Vai svinēsiet Baltā 
galdauta svētkus?

Jā, 23 balsis Nē
63 balsis

Vēl nav izlemts
20 balsis

61 %

21 %

18 %

iestādē vai pašvaldībā un kuriem 
nav iespēju iecirkni mainīt elek-
troniski. Vēlamies vērst uzma-
nību uz to, ka: 

• iesniegumu par vēlēšanu 
iecirkņu maiņu pieņems arī no 
personas, kurai ir tiesības rīko-
ties vēlētāja vārdā. Šajā gadījumā 
personai ir pienākums uzrādīt 
attiecīgu notariāli apstip rinātu 
pilnvaru;

• iesniegumu pieņems ar 
attie cīgās pašvaldības sociālā 
darbinieka starpniecību, kurš 
pēc vēlētāja lūguma pieņem un 
nogādā iesniegumu par vēlē-
šanu iecirkņa maiņu atbildīga-
jam pašvaldības vai dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādes darbi
niekam. Šajā gadījumā pilnvara 
nav nepieciešama.

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

 
Lai arī aptaujas rezultāti rāda, 

ka lielākā daļa respondentu nav 
ieplānojuši svinēt Baltā galdauta 
svētkus, ceram, ka domas mainī-
sies un lielākā daļa iedzīvotāju 
svinēs Latvijas Republikas Neat-
karības deklarācijas pasludinā-
šanas gadadienu.

Baltā galdauta svētki ir veids 
kā svinēt Latvijas otro dzimša-
nas dienu – mūsu PAR dienu, 
pieminot 1990. gada 4. maiju, 
kad Latvijas PSR Augstākā 
padome pieņēma deklarāciju 
Par Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanu – lēmumu, 
kas atjaunoja Latvijas suvere-
nitāti. Tā bija diena, kad izvēlē-
jāmies brīvību, pateicām PAR 
grāmatām, kas drīkst būt mūsu 
grāmatplauktos, PAR mūsu 
draugiem no visas pasaules, PAR 
brīvai informācijai, uzņēmīgu-

Lasiet 
plašāk!

Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā 
lv100.lv.

Lepojieties 
ar svētkiem!

Aizpildot informāciju par norises vietu, laiku, 
rīkotāju, pasākuma norisi veidlapā lv100.lv 
(no 10. aprīļa līdz 2. maijam).

Dalieties ar 
stāstiem!

Pēc pasākuma lūdzam foto, video un stāstus, 
norādot arī iesaistīto cilvēku skaitu, atsūtīt uz 
epastu baltagaldautasvetki@km.gov.lv.

Lietojiet 
tēmturi!

Vēstot par svētkiem sociālajos tīklos:
#LV100 #BaltaGaldautaSvetki #mans4maijs

Kontakti
Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs 
baltagaldautasvetki@km.gov.lv, +371 67330320

Pārgaujas novadā darbo-
sies 3 vēlēšanu iecirkņi: 

• 381. Raiskuma vēlēšanu 
iecirknis – Raiskuma pagasta 
pārvalde, “Pagastmāja”, Rais-
kums, Raiskuma pagasts, Pār-
gaujas novads LV4146;

• 384. Stalbes vēlēšanu 
iecirknis – Pārgaujas novada 
pašvaldība, “Iktes”, Stalbe, Stal-
bes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV4151;

• 385. Straupes vēlēšanu 
iecirknis – Straupes pagasta 
pār valde, “Tautas nams”, Plā-
cis, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads, LV4152.

Neskaidru jautājumu gadī-
jumā zvanīt Pārgaujas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētājam Ilgonim Vimbam pa 
tālr. 29363644.

• kopīga galda klāšana un svi-
nēšana par godu Latvijai;

• baltais galdauts kā pašapzi-
ņas un lepnuma simbols;

• kopā būšana un sarunas, 
sadziedāšanās, sadancošanās, 
filmu skatīšanās, dzejas vai pro-
zas lasījumi, izceļot savas apkai-
mes nozīmīgākos notikumus un 
godinot personības;

• senu tradīciju, nemateriālā, 
t.sk. kulinārā mantojuma apzi
nāšana un godā celšana.

Pagājušā gada Baltā galdauta svētki Mazstraupes pils pagalmā. Foto: Elīna Astahovska

Kitija Dzērve uz Baltā galdauta svētkiem ieradusies ar pašceptu 
kūku. Foto: Elīna Astahovska

http://www.pmlp.gov.lv
http://lv100.lv/
http://lv100.lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svetki-4-maija-svinibas/
mailto:baltagaldautasvetki@km.gov.lv
mailto:baltagaldautasvetki@km.gov.lv
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Sporta kluba “Pārgauja” sastāvs un rezultāti:
Vieta Spēlētājs Numuri 

spēlētāju Pozīcija Spēles Vārti Piespēles Punkti Minūtes

1 Gvido Lauga* 93 U 35 57 39 96 36

2 Lauris Ābols 19 U 34 40 28 68 12

3 Oskars Balodis 26 U 36 32 25 57 6

4 Mārtiņš Rajeckis 10 U 37 12 22 34 8

5 Ingus Laiviņš 11 A 33 8 22 30 7

6 Edgars Puriņš 27 U 35 18 10 28 33

7 Emīls Eglītis 87 U 30 14 10 24 10

8 Edijs Vents 33 U 35 11 9 20 16

9 Kristiāns Miezītis 9 A 37 6 10 16 6

10 Miķelis Koknesis Roops 69 A 37 3 11 14 14

11 Andris Rodionovs 55 U 36 7 5 12 4

12 Kristers Jansons 68 U 29 7 1 8 2

13 Aivis Ādminis 13 U 34 5 2 7 12

14 Ronalds Arājs 57 U 35 2 3 5 8

15 Gatis Gailis 12 A 35 3 1 4 30

16 Renārs Arājs 31 V 37 0 3 3 0

17 Ēriks Kūlītis 5 A 22 0 0 0 2

18 Dāvis Helmuts 
Zvejnieks 1 V 34 0 0 0 0

 Ingus Laiviņš  Treneris, pārstāvis 34     

 Māris Bogdanovs
 Pārstāvis

(fiziskais treneris 
sezonā)

1     

 Monvīds Krastiņš
 Pārstāvis

(sporta kluba 
“Pārgauja” 

priekšsēdētājs)

36     

 Sigita Dīcmane Mediķis 32     

U – uzbrucējs, A – aizsargs, V – vārtsargs 
* Gvido Lauga bija gan rezultatīvākais spēlētājs regulārajās spēlēs 2016./2017. sezonā Latvijā, 

gan playoff spēlēs Latvijā (1. vieta abās pozīcijās: 96 punkti regulārajās spēlēs 2016./2017. sezonā un 
playoff 33 punkti).

Sporta kluba “Pārgauja” florbolisti godam 
pelnījuši izcīnīto bronzas medaļu

Turpinājums no 1. lpp.

Arī reģionālajā laikrakstā 
“Druva” Jānis Gabrāns rakstā 
““Pārgaujas” florbolisti izcīna 
bronzas medaļas” min, ka “droši 
var teikt, ka šīs sezonas Latvijas 
florbola virslīgas lielāko pār-
steigumu sagādāja Stalbes “Pār-
gauja”, kuras līderis ir spēlējo-
šais treneris Ingus Laiviņš.”

Par spēles gaitu, kurā tika 
izcīnīta bronzas medaļa, detali-
zēti rakstījis arī Emīls Ozerins-
kis rakstā “Dramatiskā bronzas 
spēlē “Pārgauja” pagarinājumā 
izrauj medaļu” (sportacentrs.
com): “ELVI florbola līgā vīrie-
šiem pie dramatiskas uzvaras 
tika sporta klubs “Pārgauja”, kas 

piecas sekundes pirms pamat-
laika noslēguma izrāva bron-
zas medaļas no FBK “Valmiera” 
rokām. Spēles pagarinājumā 
Oskars Balodis izrāva uzvaru ar 
7:6 Stalbes komandai. Nevienai 
no bronzas spēles dalībniecēm 
kā komandām iepriekš nebija 
bijusi pieredze cīņā par meda-
ļām. Tomēr abu komandu rin-
dās ir spēlētāji, kas citu vienību 
rindās spēlējuši finālos un tikuši 
pie čempionu tituliem. FBK “Val-
miera” sastāvā šie spēlētāji ir 
Gatis Liepiņš un Aigars Belasovs, 
bet SK “Pārgaujai” tie ir Mārtiņš 
Rajeckis, Ingus Laiviņš un Gvido 
Lauga. Pēdējās divās minūtēs 
“Pārgauja” metās uz priekšu ar 
visiem spēkiem, nomainot vārt-
sargu pret sesto laukuma spē-
lētāju. Edgaram Puriņam bija 
iespēja izpildīt metienu no asa 
leņķa, bet “Valmieras” vārti tika 
nosargāti. “Valmiera” izmisīgi 
aizsargājās savu vārtu priekšā, 
neizmantojot iespēju gūt vārtus 
ar metienu tukšajos pretinieku 
vārtos. Tomēr piecas sekundes 
pirms spēles izskaņas neticamu 
metienu vārtos raidīja Lauris 
Ābols, izglābjot “Pārgauju” un 
noslēdzot pamatlaiku ar rezul-
tātu 6:6.”

“Spēles pagarinājumā uzvaru 
savai komandai varēja izraut gan 
Ričards Eglītis, gan Gvido Lauga. 
Sagaidot papildlaika piekto 
minūti, iniciatīvu bija pārņēmuši 
valmierieši. Tomēr vairākas 
minūtes negūstot vārtus, spē-
les izskaņā aktīvāk jau uzbruka 
“Pārgauja”. Minūti pirms paga-
rinājuma noslēguma “Pārgauja” 

noķēra valmieriešus, uz kļūdu 
izdarot spēlētāju maiņu. Stalbes 
florbolisti, izspēlējot standarta 
situāciju, nolika bumbiņu uz 
Oskara Baloža nūjas, kurš trieca 
bumbiņu vārtu tīklā, izrau-
jot “Pārgaujai” medaļas pirmo 
reizi komandas vēsturē. Par 
mača vērtīgāko spēlētāju Stal-
bes komandā tika atzīts Lauris 
Ābols, kurš papildus pamatlaika 
izskaņas vārtiem spēlē atdeva 
arī divas rezultatīvas piespēles. 
Savukārt “Valmierai” par labāko 
tika atzīts divus vārtus guvušais 
Ričards Eglītis.”

FBK “Valmiera” – SK “Pār-
gauja” 7:6 (1:3, 2:1, 3:2, 0:1)

Vārti: 12:03 Gvido Lauga 
(Lauris Ābols) 0:1, 17:09 Ingus 
Laiviņš 0:2, 18:41 Gvido Lauga 
0:3, 19:46 Aigars Belasovs (Ivo 
Balodis) 1:3, 25:29 Emīls Eglī-
tis (Miķelis Roops) 1:4, 25:29 
Mārtiņš Kājiņš (Matīss Salmiņš) 
2:4, 35:28 Ričards Eglītis (Mār-
tiņš Broks) 3:4, 40:54 Ints Vilks 
(Ivo Balodis) 4:4, 42:24 Edgars 
Puriņš (Emīls Eglītis) 4:5, 47:10 
Ričards Eglītis (Ints Vilks) 5:5, 
48:05 Mārtiņš Broks (Ints Vilks) 
6:5, 59:55 Lauris Ābols (Gvido 
Lauga) 6:6, 69:00 Oskars Balodis 
(Lauris Ābols) 6:7

Vārtsargi: Agris Rogainis – 
Renārs Arājs

Metieni: 22:29 (6:11, 5:6, 
7:10, 4:2)

Neatkarīgi no 8. aprīļa spēles 
rezultātiem atbalstītāji gatavo jās 
sagaidīt komandu Stalbes tautas 
namā, jo spēlētāji bija pelnījuši 
pateicības pasā kumu par sezonā 
sasniegto. Papildu prieks, ka SK 
Pārgauja florbolisti ieradās kā 
uzvarētāji, tas tika atzīmēts ar 
svētku uguņošanu un lielu torti. 
Tāpat tika teiktas pateicības 
runas un apsveikumi no dau-
dzajiem līdzjutējiem. Īpašs pal-
dies tre nerim Ingum Laiviņam, 
kura vadībā komanda tik īsā 
laikā tikusi tik tālu, un, protams, 
visai SK Pārgauja komandai, 
kas veltījusi savu laiku, spēku 
un enerģiju, lai saviem faniem 
sagādātu neaprakstāmi daudz 
prieka, lepnuma un saviļņojuma. 
Paldies, ka cīnījāties! Novēlam 
uzkrāt spēkus un jaunajā sezonā 
ar dubultu sparu tiekties līdz pat 
zeltam!

SK “Pārgauja” spēlētāju un līdzjutēju emocijas “Arēnā Rīga”. 
Foto: no Latvijas Florbola savienības albuma

Svētku kūka Stalbes tautas namā par godu vēsturiskajam mirklim. 
Foto: Agita Kazerovska
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12. aprīlī Auciemmuižā 
notika pirmā pašvaldību sadar-
bības tīkla “Dabas aizsardzība 
un atkritumu apsaimniekošana” 
sanāksme. Atjaunotās muižas 
gaisotne un uzmundrinošie Pār-
gaujas novada domes priekšsē-
dētāja Hardija Venta ievadvārdi 
radīja patīkamu noskaņu un 
sajūtu, ka ikviens ir gaidīts.

Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) padomniece ārējo 
sakaru jautājumos Ligita Pudža 
sanāksmes dalībniekiem pastās-
tīja par pašvaldību sadarbības 
tīklu būtību un darbības mērķi, 

kā arī iepriekšējo pieredzi Nor-
vēģijas finanšu instrumenta pro-
jektā “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspēju 
uzlabošana”, kura īstenošanas 
laikā tika izveidoti un darbību 
uzsāka pirmie pašvaldību sadar-
bības tīkli.

Šīs sanāksmes mērķis bija 
noskaidrot tos pašvaldībām 
būtiskos jautājumus dabas aiz-
sardzības un atkritumu apsaim-
niekošanas jomā, kas turpmāk 
tiks risināti sadarbības tīkla 
ietvaros un nepieciešamo apko-
pojamo datu veidu un apjomu, 

Pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība 
un atkritumu apsaimniekošana” sanāksme

kā arī vienoties par turpmāko 
darbības modeli, tādēļ LPS 
padomnieces – vides aizsardzī-
bas jautājumos Sandra Bērziņa 
un lauku attīstības jautājumos 
Sniedze Sproģe iepazīstināja ar 
iespējamajām tēmām, kas varēja 
kalpot ierosmei tālākajās disku-
sijās. 

Lielāko interesi izraisīja 
atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumi. Sanāksmes dalībnieki 
vienojās par šādām tēmām, par 
kurām turpmāk tiks padziļināti 
diskutēts:

• dalīto atkritumu savākša-

nas sistēmas un infrastruktūras 
attīstība;

• atkritumu maksas noteik-
šana;

• iepirkumu jautājumi.
Savukārt dabas aizsardzības 

jomā aktuālākie jautājumi ir:
• kompensācijas par saim-

nieciskās darbības ierobežoju-
miem;

• atbildības, funkciju un 
finansējuma sadalījums īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
uzturēšanai un apsaimniekoša-
nai.

Ļoti būtisks jautājums, kas 

Pasākuma mērķis ir veicināt 
individuālu konsultāciju snieg-
šanu par savstarpējās atbilstī-
bas prasībām, vides aizsardzību, 
higiēnu, dzīvnieku labturību 
un labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, videi draudzī-
gām saimniekošanas metodēm, 
meža apsaimniekošanu, klimata 
pārmaiņu ietekmi, par saim-
niecības, uzņēmuma vai iegul-
dījuma ekonomisko un ekolo-
ģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī 
nekaitīgumu klimatam un notu-
rību pret klimata pārmaiņām.

Pasākumā tiek atbalstīta indi-
viduālu konsultāciju snieg-
šana lauksaimniecības vai 
mež saimniecības nozarē iesais-
tītajām juridiskām vai fiziskās 
personām, kā arī lauksaimniecī-
bas vai meža zemes īpašniekiem 
vai tiesiskiem valdītājiem.

Kopējais atbalsta apjoms vie-
nam pretendentam – līdz 1500 
EUR.

Konsultācijas šī pasākuma 
ietvaros tiek sniegtas par:

• normatīvajos aktos minē-
tajām obligātajām apsaimnieko-
šanas prasībām vai labiem lauk-

LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju 
pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros, 
LAD līguma nr. LAD 251016/V51

saimniecības un vides apstākļu 
standartiem;

• normatīvajos aktos noteik-
tajām prasībām attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu lieto-
šanu, jo īpaši atbilstību integrē-
tās augu aizsardzības vispārīga-
jiem principiem;

• meža zemes īpašnieku 
un tiesisko valdītāju pienāku-
miem, kas paredzēti normatīva-
jos aktos par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsar-
dzību, par savvaļas putnu aiz-
sardzību un par prasībām ūdens 
resursu jomā;

• uzņēmuma ekonomisko 
un vides rādītāju jautājumiem, 
ja konsultāciju saņēmējs ir 
juridiska vai fiziska persona, 
kura veic saimniecisko darbību 
lauku apvidū lauksaimniecības 
vai mežsaimniecības nozarē 
un kuras apgrozījums pēdējā 
noslēgtajā gadā nepārsniedz 
15 000 EUR.

Konsultanti augkopībā 
sniedz sekojošas konsultāci-
jas:

• kultūraugu audzēšanas 
tehno loģiju pilnveidošanā (augu 
maiņas, mēslošanas un augu 

aizsardzības plānošanā, izsējas 
normas noteikšanā);

• kultūraugu sējuma stā-
vokļa novērtēšanā atbilstoši 
integrētās augu aizsardzības 
vispārējiem principiem (kaitīgo 
organismu uzskaite, monito-
rings u.c.);

• lauksaimniekiem nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošanā 
(lauku vēsture, augu aizsar-
dzības un mēslošanas līdzekļu 
uzskai te u.c.);

• bioloģiskā lauksaimnie-
cībā (augu maiņas plāns, lauku 
vēsture u.c.);

• zālāju biotopu apsaimnie-
košanas plāna izstrādē un ievie-
šanā.

Konsultanti lopkopībā 
sniedz konsultācijas: 

• savstarpējās atbilstības 
prasības sabiedrības un dzīv-
nieku veselības jomā;

• dzīvnieku identifikācija 
un reģistrācija (t.sk. dzīvnieku 
re ģistrs, paziņojums par notiku-
miem ar dzīvniekiem, pārvieto-
šanas deklarācija);

• pārtikas nekaitīgums (t.sk. 
iepirktās un/ pašražotās lop-
barība uzskaite, kvalitāte, tās 

novērtējums);
• piena kvalitāte (slaukšanas 

higiēna, svaigpiena uzglabāšana, 
kvalitātes rādītāji: somatisko 
šūnu skaits, baktēriju kopskaits, 
inhibitorvielas);

• dzīvnieku labturība (turē-
šanu, audzēšanu un kopšanu, 
mītņošana, ēdināšanu atbilstoši 
vecumam, sugai un fizioloģiska-
jām vajadzībām);

• dokumentu aprite saim-
niecībā (lopbarības uzskaite 
(pašražotā/iepirktā), ārstēto 
dzīvnieku uzskaite, dezinfekci-
jas, deratizācijas, dezinsekcijas 
dokumentu apkopojums, bio-
cīdu un medikamentu uzskaite).

Cēsu KB par lopkopības 
pakalpojumiem – Andra 

Seredina, tālr. 26171795
 Konsultanti mežsaimnie-

cībā sniedz konsultācijas par: 
ES nozīmes meža un purvu 

biotopu novērtēšanu, papildus 
sniedzot konsultācijas par meža 
apsaimniekošanas ekonomis-
kajiem parametriem – meža 
apsaimniekošanas plānošanu, 
koksnes krājas un meža īpašuma 
vērtību.

Īpaši aizsargājamo putnu 
sugu sastopamību mežā, papil-
dus sniedzot konsultācijas par 
meža apsaimniekošanas ekono-
miskajiem parametriem – meža 
apsaimniekošanas plānošanu, 
koksnes krājas un meža īpašuma 
vērtību

Meža apsaimniekošanas plā
nošana upju, ūdenstilpju un 
purvu aizsargjoslās, papildus 
sniedzot konsultācijas par meža 
apsaimniekošanas ekonomis-
kajiem parametriem – meža 
apsaim niekošanas plānošanu, 
koksnes krājas un meža īpašuma 
vērtību.

Mežsaimniecības uzņēmuma 
ekonomisko un vides rādītāju 
novērtējumu, koksnes resursu 
ieguves plānošanu, koksnes krā-
jas un meža īpašuma vērtību.

Konsultācijas par 
mežsaimniecību – 
Laila Šestakovska, 

tālr. 28323647

risināms visiem sadarbības tīkla 
dalībniekiem, ir dabas resursu 
nodoklis, tā izlietojums un iespē-
jamā šī nodokļa iekasēšanas pār-
dale starp valsti un pašvaldībām.

Sanāksmes dalībniekus uzru-
nāja arī AS “Zaļais punkts” direk-
tors Kaspars Zakulis, informējot 
par organizācijas darbības prin-
cipiem un sadarbību ar pašvaldī-
bām atkritumu šķirošanas jautā-
jumos.

Tikšanās noslēgumā intere-
sentiem bija iespēja apmeklēt 
Ungurmuižas parku, kur, vei-
dojot parkveida ainavu telpu 
un izcērtot pamežu, radīta ne 
tikai pievilcīga vide, bet vien-
laikus arī dzīvotne īpaši aizsar-
gājamam kukainim – lapkoku 
praulgrauzim, un iepazīties ar 
Ziemeļvidzemes reģiona sadzī-
ves atkritumu apstrādes un 
noglabāšanas vietas – poligona 
“Daibe” darbību.

Ar prezentācijām varat iepa-
zīties LPS interneta vietnē 
http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3604pasvaldibusadar-
bibastikladabasaizsardzi-
baunatkritumuapsaimnieko-
sanasanaksme

Sandra Bērziņa, 
LPS padomniece vides 

aizsardzības jautājumos

AS “Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis aicina saplacināt 
plastmasas pudeles pirms nodošanas otrreizējai pārstrādei. 
Foto: Baiba Zvejniece

Darbs grupās par atkritumu apsaimniekošanu. 
Foto: Baiba Zvejniece



5

Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir paš-

valdības teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas prasības teritorijas 
izmantošanai un apbūvei, tajā 
skaitā funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi, kā arī citi teritorijas 
izmantošanas nosacījumi un 
kuru izstrādā administratīvajai 
teritorijai vai tās daļai.

Spēkā esošais teritorijas 
plānojums
Saskaņā ar Pārgaujas novada 

domes 2013. gada 27. jūnija 
lēmumu (protokola Nr. 9., §2.) 
ir – spēkā Pārgaujas novada 
Teritorijas plānojums 2013.– 
2024. gadam (turpmāk – Terito
rijas plānojums). 

Teritorijas plānojuma sastāvā 
ietilpst:

• paskaidrojuma raksts, 
kurā atspoguļots sagatavotā 
teritorijas plānojuma risinājuma 
apraksts un tā atbilstība ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijai;

• grafiskā daļa, kurā attēlota 
plānotā, atļautā zemes izmanto-
šana (turpmāk –funkcionālais 
zonējums), apgrūtinātās teritori-
jas un objekti, kuriem noteiktas 
aizsargjoslas, apdzīvoto vietu un 
citu videi un apbūvei ietekmējo-
šas teritorijas, objekti;

• teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi, kurā 
noteikti detalizēti funkcionālā 
zonējuma un citu ar apbūvi 
saistīti aprobežojumi.

Teritorijas plānojuma 
grozījumi
Saskaņā ar Pārgaujas novada 

domes 2017. gada 23. marta 
lēmumu Nr. 59. (protokols Nr. 4., 
§ 7.) “Par Pārgaujas novada 
Teritorijas plānojuma 2013.– 
2024. gadam grozījumiem” 
uzsākts darbs pie Teritorijas 
plāno juma grozījumu izstrā-
des ar mērķi veikt Teritorijas 
plānojuma pielāgošanu spēkā 
esošajam teritorijas attīstības 
plānošanas normatīvajam regu-
lējumam, saskaņojot teritorijas 
atļauto izmantošanu ar faktisko 
situāciju un attīstības priekšli-
kumiem, kas atbilst Pārgaujas 
novada Ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijas 2013.–2035. gadam 
pamatnostādnēm un Pārgaujas 
novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam vidēja ter-
miņa mērķiem.

Priekšlikumi teritorijas 
plānojuma grozījumiem
Pārgaujas novada pašval-

dība aicina iedzīvotājus, uzņē-
mējus un citus interesentus 
iesaistīties Teritorijas plāno-
juma grozījumu izstrādes pro-
cesā, izsakot priekšlikumus, 
kas veicinātu labvēlīgus aps-
tākļus ieinteresētām pusēm 
(iedzīvotājiem, potenciālajiem 
nekustamo īpašumu pircē-
jiem, uzņēmējiem un citām 
personām), īpašuma attīstībai 
un attīstības iespējām.

Iesniedzot priekšlikumus 
norādiet:
• nekustamā īpašuma no 

sau kumu vai adresi;
• zemes vienības kadastra 

apzīmējumu; 
• priekšlikumus grafiskās 

daļas izmaiņām un/vai priekš-
likums teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu izmai-
ņām.

Priekšlikumus lūdzam 
iesniegt:
• elektroniski, sūtot uz Pār-

gaujas novada pašvaldības elek-
troniskā pasta adresi pargaujas-
novads@pargaujasnovads.lv;

• rakstiski, sūtot Pārgaujas 
novada pašvaldībai uz adresi 
“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV4151.

Tiek uzsākta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrāde

Teritorijas plānojuma funkcionālo zonu dalījums
Savrupmāju 
apbūves teritorija 
(DzS)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras 
galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju 
un vasarnīcu apbūve

Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzM)

ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem 
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 
funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru

Daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzD)

ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un 
vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu 
mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru

Jauktas centra 
apbūves teritorija 
(JC)

ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, 
kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas 
izmantošanas spektrs vai ko izmanto par 
pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī 
apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu 
centru

Publiskās apbūves 
teritorija (P)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura 
iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru

Rūpnieciskās 
apbūves teritorija 
(R)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju, 
inženiertehnisko apgādi un transporta 
infrastruktūru.

Transporta 
infrastruktūras 
teritorija (TR)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
visu veidu transportlīdzekļu un gājēju 
satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī 
lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu 
darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

Tehniskās apbūves 
teritorija (TA)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju 
un transporta infrastruktūru

Dabas un 
apstādījumu 
teritorija (DA)
 

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas 
un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu 
dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, 
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 
inženierbūves

Mežu teritorija (M)
 

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un 
ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai

Lauksaimniecības 
teritorija (L)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu 
un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu 
un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, 
transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai

Kontaktpersonas
• Pārgaujas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ruble, 

tālr.  27809705, epasts: dace.ruble@pargaujasnovads.lv
• Pārgaujas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anita 

Dzalba, tālr. 26519494, epasts: anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
Par aktuālo teritorijas plānojuma grozījumu norisi, kā arī par 

publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem sekojiet līdzi 
gan pašvaldības mājaslapā, gan informatīvajā izdevumā “Pārgaujas 
Novada Vēstis”.

Ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu un citiem Teritorijas plānojuma 
izstādes dokumentiem var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA/Teritorijas plānojums vai 
saitē http://pargaujasnovads.lv/lv/teritorijasplanojums/

Lauksaimnieki platību mak-
sājumiem var pieteikties līdz 
šā gada 22. maijam, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu LAD Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS). Pēdējā diena, kad atbal-
sta maksājumiem varēs pie-
teikties ar kavējuma sankciju, ir 
15. jūnijs.

Lai sniegtu atbalstu tiem 
lauk saimniekiem, kuriem nav 
pie ejams dators ar interneta 
pieslēgumu vai nav nepiecie-
šamo datorprasmju, LAD platību 
maksājumu iesniegumu pieņem-
šanas laikā organizē klātienes 
konsultācijas un palīdz aizpildīt 
iesniegumus elektroniski dau-
dzos pagastu centros. Informā-
ciju par klātienes konsultāciju 
laikiem un norises vietām var 
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pie-
teikšanās platību maksājumiem 
elektroniski”.

2017. gadā ir vairākas izmai-
ņas platību maksājumu saņem-
šanai. Par tām var lasīt elek-
troniskā informatīvā materiālā 
“Informatīvais materiāls platību 
maksājumu saņemšanai 2017.
gadā”.

LAD atgādina, ka vienlaikus 
ar pieteikšanos platību maksā-
jumiem no 11. aprīļa var pieteik-
ties dīzeļdegvielas, kam piemēro 

Sākas pieteikšanās 
platību maksājumu 
saņemšanai

samazināto akcīzes nodokļa 
likmi, saņemšanai. Atšķiras pie-
teikšanās beigu termiņš – pēdējā 
diena degvielas pieteikumiem ir 
1. jūnijs.

Piesakoties platību maksā-
jumiem elektroniski, lauksaim-
niekiem ne tikai varēs saņemt 
maksājumus ātrāk, bet arī līdz 
26. jūnijam pārklājumu labo-
šanu EPS varēs veikt bez soda 
sankcijām. Šogad EPS ir veiktas 
arī izmaiņas, lai gadījumos, ja 
lauksaimnieks aizmirsīs pieteik-
ties kādam no atbalsta veidiem, 
ko būtu iespējams saņemt, tiktu 
parādīts atbilstošs brīdinājums. 
Sistēmā nebūs iespējams pie-
teikt atbalstam arī neatbilstošas 
platības.

LAD aicina lauksaimniekus 
neskaidrību gadījumos sazi-
nāties ar LAD, kā arī apmeklēt 
konsultācijas un klientu apkal-
pošanas centrus, lai aizpildītu 
pieteikumus klātienē!

Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu iesnie-
gumu pieņemšanu apakšpasā-
kumā “Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”. Projektu iesnie-
gumu pieņemšana notiks no 
2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūni-
jam. Atbalsta pasākuma mērķis 
ir veicināt mazo lauku saimnie-
cību konkurētspēju, paaugsti-
not to ražošanas produktivitāti, 
efektivitāti, atbalstot kooperā-
ciju un tirgus pieejamību. Mazās 
lauku saimniecības varēs saņemt 
15 000 EUR vienreizēju atbalstu 
ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam pro-
jekta iesniegumu, kas ietver darī-
jumdarbības plānu, jāsagatavo 
sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozarē strādājošu konsultāciju 
pakalpojuma sniedzēju. Apstip-
rināto konsultāciju pakalpojumu 
sniedzēju saraksts pieejams 
LAD mājaslapā izvēlnē “Atbalsta 
veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Otrās kārtas pieejamais kopē-
jais publiskais finansējums ir 
18 747 336 EUR. Informācija 
par finansējuma sadalījumu pa 
LAD reģionālajām lauksaimnie-

cības pārvaldēm, kā arī projekta 
iesnieguma veidlapa pieejama 
LAD mājaslapā. 

Finansējums tiek piešķirts 
Eiro pas Savienības Eiropas Lauk 
saimniecības fonda lauku at tīs-
tībai un Lauku attīstības pro
grammas pasākuma “Lauku 
saim niecību un uzņēmējdarbī-
bas attīstība” ietvaros.

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot LAD Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu 
vai ievērojot Elektronisko doku-
mentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
aparātā Zemkopības ministri-
jas Klientu apkalpošanas cen-
trā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja

Būs pieejams 
atbalsts mazo 
lauku saimniecību 
attīstībai

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv
mailto:anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
http://pargaujasnovads.lv/lv/teritorijas-planojums/
http://www.lad.gov.lv/files/konsultaciju_grafiks_10_04_2017.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/konsultaciju_grafiks_10_04_2017.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/konsultaciju_grafiks_10_04_2017.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
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Kompensācijas par zau-
dējumiem, kas saistīti ar 
neme dījamo un migrējošo 
dzīv nieku sugu nodarītajiem 
postī jumiem 

Līdz ar pavasara iestāša-
nos Latvijā atgriežas gājputni. 
Ja vairums Latvijas iedzīvotāju 
tos sagaida ar prieku, tad daļa 
zemnieku uz šo laiku raugās ar 
bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, 
gulbji un zosis atgūst spēkus, 
labprāt mielojoties labības lau-
kos, tādējādi to saimniekiem 
sagādājot zaudējumus. 

 Latvijā par šāda veida postī-
jumiem ir iespēja saņemt kom-
pensāciju. To regulē Ministru 
kabineta 2016. gada 7. jūnija 
noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā 
zemes īpašniekiem vai lietotā-
jiem nosakāmi to zaudējumu 
ap mēri, kas saistīti ar īpaši aiz-
sargājamo nemedījamo sugu un 
migrējošo sugu dzīvnieku noda-
rītajiem būtiskiem postījumiem, 
un minimālās nepieciešamo aiz-
sardzības pasākumu prasības 
postījumu novēršanai”.

 Jāatzīmē, ka kompensācijas 
iespējams saņemt ne tikai par 
nemedījamo migrējošo putnu 
nodarītajiem zaudējumiem aug-
kopībā, kas ir būtiski tagad pava-
sarī. Saskaņā ar augstāk minēto 
noteikumu 3. punktu, zaudēju-
mus nosaka, ja:

1) postījumi nodarīti augko-
pības, akvakultūras, lopkopības 
vai biškopības nozarē;

2) nodarīto zaudējumu ap
mērs pārsniedz vienas valstī 

noteik tās minimālās mēnešalgas 
apmēru (euro);

3) postījumu platība augko-
pībā konkrētajā zemes vienībā 
nav mazāka par 0,05 hektāriem;

4) postījumi akvakultūrai 
nodarīti zivju dīķos, un katra 
zivju dīķa platība nav mazāka 
par 0,1 hektāru;

5) postījumus akvakultūrai 
nodara būtiskākās zivjēdāju 
putnu sugas – gārņi (zivju gārnis 
(Ardea cinerea) vai lielais baltais 
gārnis (Egretta alba)), ķīri (lie-
lais ķīris (Larus ridibundus) vai 
mazais ķīris (Larus minutus)), 
jūras krauklis (Phalacrocorax 
carbo), zivju ērglis (Pandion 
haliaetus), jūras ērglis (Haliaee-
tus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra 
lutra).

Kompensācijām var pie-
teikties:

• augkopības nozarē – pava-
sara un rudens migrācijas sezo-
nas laikā, bet ne biežāk kā vienu 
reizi katras sezonas laikā;

• akvakultūras nozarē – ne 
biežāk kā reizi gadā;

• lopkopības vai biškopības 
nozarē – par ikreizējiem nodarī-
tajiem postījumiem.

Jāņem vērā, ka kompensāciju 
var saņemt tikai tad, ja zemes 
īpašnieks vai lietotājs postījumu 
vietā ir veicis šajos noteikumos 
minētos aizsardzības pasāku-
mus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensā-
ciju, pieteikums par tās saņem-
šanu pēc postījumu konstatē-

šanas nekavējoties jāiesniedz 
Dabas aizsardzības pārvaldē vai 
izmantojot Vienotajā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā 
(www.latvija.lv) pieejamo tieš-
saistes formu.

Pirms pieteikuma iesnieg-
šanas noteikti jāiepazīstas ar 
visiem priekšnosacījumiem tā 
saņemšanai:
h t t p s : / / l i k u m i . l v / t a /
id/282681kartibakadazemes
ipasniekiemvailietotajiem
n o s a k a m i  t o  z a u d e j u m u 
apmerikassaistitiaripasi
aizsargajamonemedijamo.

Kompensācijas par saim
nie ciskās darbības ierobežo-
jumiem īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās un mikrolie-
gumos

Kompensāciju izmaksu admi-
nistrē divas institūcijas – Dabas 
aizsardzības pārvalde (DAP) un 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 
Iesniegums katru gadu jāie-
sniedz DAP līdz 15. maijam un 
LAD – līdz 22. maijam. Piesako-
ties LAD, jāiesniedz vienotais 
iesniegums LAD elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā.

DAP jāvēršas, ja:
1) zemes īpašums atrodas 

īpaši aizsargājamā dabas teri-
torijā (ĪADT), kas nav Natura 
2000;

2) zemes īpašums vai tā daļa 
ar platību  mazāk kā 1 ha  atro-
das mikroliegumā ārpus Natura 
2000,

kur:

Laiks pieteikties kompensācijām!

Izmaksāto kompensāciju apmērs

Saimnieciskās darbības aizliegums
Kompensāciju 

apmērs (EUR/ha)

DAP LAD

Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: 
lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana 
un kultivēšana vai aizliegta visu veidu 
saimnieciskā darbība

44 -

Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība 
vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un 
kopšanas cirtē

157 160

Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē 128 120

Aizliegta koku ciršana kailcirtē 45 43

•  meža zemēs ir aizliegta 
jebkāda saimnieciskā darbība, 
koku ciršana galvenajā cirtē un 
kop šanas cirtē, koku ciršana 
galvenajā cirtē vai koku ciršana 
kailcirtē;

•  lauksaimniecības zemēs 
aizliegta uzaršana un kultivē-
šana vai aizliegta visu veidu 
saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo at
balsta maksājumu meža zemēs 
piešķir tad, ja mežaudze ir sasnie-
gusi vismaz 20 gadu vecumu.

Kompensāciju nepiešķir da 
bas pieminekļu – īpaši aizsargā
ja mo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, 
kas nav NATURA 2000 terito-
rijas, saraksts: https://daba.
gov.lv/public/lat/pakalpojumi/
kompensacijas/.

LAD jāvēršas, ja zemes īpa-
šums vai tā daļa, kas nav mazāka 
par 1ha (meža zeme, izņemot 
purvu):

1) atrodas NATURA 2000 
teritorijā;

2) atrodas mikroliegumā,
kur:
• aizliegta mežsaimnieciskā 

darbība;
• aizliegta galvenā cirte un 

kopšanas cirte;
• aizliegta galvenā cirte;
• aizliegta kailcirte.
Sīkāka informācija: 

http://www.lad.gov.lv/files/
ladNewsItemFile/50/2017_info_
materials_04apr2017_16_30.pdf.

(Informatīvais materiāls pla-
tību maksājumu saņemšanai 
2017.,  19. nodaļa  “KOMPENSĀ-
CIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 
2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 
52.lpp.).

Akcijas laikā nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei 
derīga materiāla – ruļļu plēves, bedru plēves, BigBag maisus, HDPE 
kannu plastmasas iepakojuma – iespējams laimēt lauksaimniecības 
preču veikala SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gai-
luma: “Akciju rīkojam, lai vēl vairāk samazinātu lauksaimniecībā 
izmantoto polimēru – skābbarības plēvju, Big-Bag maisu, HDPE 
plastmasas kannu, dedzināšanu un nonākšanu dabā. Piedāvājam 
lauksaimniekiem iespēju ērti un videi draudzīgi atbrīvoties no 
izmantotajiem materiāliem, un nodrošinām, lai savāktās plēves un 
plastmasas kannas nonāktu pārstrādes rūpnīcās.”

Par nodotajiem materiāliem tiek izsniegts pieņemšanas – nodo-
šanas akts, kas kalpo kā izziņa Valsts Vides dienesta speciālistiem, 
ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti 
vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847 un pieteikto mate-
riālu ZAAO savāks līdz 23.06.2017., iepriekš vienojoties par savāk-
šanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas un 
viena savākšanas reize skaitās kā viena izlozes anketa. Akcijas 
noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu 
kartes, katra 100 EUR vērtībā.

Akcijas nolikums pieejams ZAAO mājas lapā www.zaao.lv.
SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas no 

drošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, 
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO izsludina akciju lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta”

Līdz 23. jūnijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta bezmaksas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma 
savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”. 

http://www.latvija.lv
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/
https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/
https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/
http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf
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SIA “ZAAO” (ZAAO) ir saga-
tavojis un publiskojis 2016. 
gada nefinanšu ziņojumu. Ziņo-
jumā iekļauts vadības ziņojums, 
uzņēmuma raksturojums, gada 
svarīgākie notikumi, kā arī infor-
mācija par meitas uzņēmumu 
“ZAAO Enerģija” un darbības 
plāniem 2017. gadā.

Par prioritāti 2016. gadā 
ZAAO izvirzīja vēl augstāka 
klientu apkalpošanas kvalitātes 
līmeņa sasniegšanu. Tika tur-
pināti iesāktie projekti iekšējo 
darbības procesu pilnveidošanā, 
organizētas regulāras apmācī-
bas EKO laukumu pārziņiem un 
speciālistiem, atkritumu vedēju 
vadītājiem un atkritumu savācē-
jiem, kā arī biroja darbiniekiem.

Investēts infrastruktūras 
attīstībā, sabiedrības izglītoša-
nas pasākumos, lai piedāvātie 
pakalpojumi būtu ne tikai ērti 
pieejami, bet arī izprotami un 
veicinātu vides ilgtspējīgu rīcību.

Uzņēmums turpinājis dalī-
ties pieredzē ar labās prakses 
piemēriem. Klienti, darbinieki, 
īpašnieki un sadarbības partneri 
tika uzrunāti uzņēmuma izvēr-
tēšanai. Sadarbības novērtējums 
ir ļoti augsts – 90,7% no aptau-
jātajiem klientiem to ir novēr-
tējuši kā labu. ZAAO realizētais 
projekts par Cēsu vecpilsētas 

Publicēts ZAAO 
2016. gada 
nefinanšu ziņojums

atkritumu sistēmas izveidi guva 
atzinību Cēsu novada pašvaldī-
bas organizētajā konkursā “Būve 
2016”. 

Neskatoties uz to, ka pārskata 
gads noslēdzies ar negatīvu 
finanšu rezultātu, uzņēmums 
ir veicis virkni darbību, patei-
coties kurām nākamajos gados 
uzņēmums spēs nodrošināt vēl 
augstāku pakalpojuma kvalitāti 
un daudzveidību saviem klien-
tiem.

2016. gada vasarā tika atklāta 
vides iniciatīva “100 darbi Lat-
vijai” ar mērķi apvienot darbu, 
spēku un gudrību, lai līdz Latvi-
jas simtgadei paveiktu vismaz 
100 nozīmīgus darbus vides 
jomā. ZAAO dara pats un aicina 
piedalīties ikvienu – iedzīvotā-
jus, biedrības, uzņēmumus, paš-
valdības un valsts iestādes.

2017. gadā turpināsies darbs 
pie projektiem, kuru mērķis ir 
uzlabot atkritumu pārstrādes 
iespējas un resursu atgriešanu 
apritē.

Ar “Nefinanšu ziņojuma 
2016” pilnu tekstu elektroniskā 
formā iespējams iepazīties uzņē-
muma mājaslapā sadaļā «Par 
mums».

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Stikls ir viens no nedaudza-
jiem materiāliem, ko iespējams 
pārstrādāt neskaitāmas reizes, 
tomēr šobrīd Latvijā pārstrā-
dei nodot var tikai viena veida 
stiklu – pudeļu un burku stiklu. 
Tehnoloģijām attīstoties, papla-
šinās arī otrreiz izmantojamo 
materiālu pārstādes iespējas. 

SIA “ZAAO” (ZAAO), būdams 
inovatīvs un moderns atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums, 
seko līdzi materiālu pārstrādes 
tendencēm Baltijā un Eiropā, 
tāpēc ar 2017. gada 1. aprīli 
visos ZAAO EKO laukumos 
parasto logu stiklu iedzīvotāji 

var nodot bez maksas. 
Atgādinām, ka logu stiklam 

jābūt bez rāmja, dekoratīvām 
uzlīmēm un elementiem. Spo-
guļstikls, dekoratīvais stikls un 
automašīnu stikls netiks pie-
ņemts!

ZAAO EKO laukumi ir Apē, 
Alojā, Līgatnē, Balvos, Cēsīs, 
Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limba-
žos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, 
Salacgrīvā, Saulkrastos, Smil-
tenē, Strenčos, Valkā un Val-
mierā, kā arī poligonā “Daibe”.

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Turpmāk logu 
stiklu varēs nodot 
bez maksas

Tūrisma piedāvājumi, kas 
sniedzas pāri vairāku valstu 
robežām, ir pavisam nesen parā-
dījušies tūrisma tirgū. Pie šādas 
atziņas “ITB Berlin” tūrisma 
izstādē nonāca HANSA projekta 
pārstāvji un daudzi tūrisma ope-
ratori no Eiropas un arī citām 
pasaules daļām.

No 8. līdz 12. martam Berlīne 
uzņēma vienu no gada nozīmī-
gākajiem notikumiem tūrisma 
nozarē – projekta dalībniekiem 
tā bija lieliska iespēja veidot un 
nostiprināt vērtīgus kontaktus 
ar citiem jomas profesionāļiem.

HANSA projekts, kurā viens 
no partneriem ir arī Pārgau-
jas novada pašvaldība, izstādē 
piedalījās ar atsevišķu stendu, 
pārstāvot mazās Hanzas pilsē-
tas no Zviedrijas, Igaunijas un 
Latvijas. Pārgaujas novadu un 
Straupi – pasaulē mazāko Han-
zas pilsētu – izstādē pārstāvēja 
un prezentēja projekta asistente 
Pārgaujas novadā Liene Zilvere. 
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.

HANSA projekta stends Ber-
līnē raisīja ievērojamu interesi. 
Daudzi tūrisma operatori no 
dažādām valstīm (piemēram, 
Vācijas, Somijas un Ķīnas) vēlē-
jās uzzināt vairāk par pilsētu 
piedāvājumiem un uzsvēra to, 
cik nozīmīga ir projektā īste-
notā pārrobežu pieeja tūrisma 
produktu veidošanā. Tūrisma 
operatoru interese ir šāda veida 
piedāvājumu trūkuma dēļ, līdz 
ar to varam secināt, ka projekta 

pieeja ir izvēlēta atbilstoši eso-
šajai situācijai, un mūsu piedā-
vājumi izceļas tūrisma tirgū. Cita 
būtiska tendence, ko varējām 
vērot Berlīnē, bija tūrisma ope-
ratoru pastiprinātā interese par 
piedāvājumiem grupām.

Pārrobežu tūrisma piedāvā-
jumi klientam sniedz pavisam 
jaunu pieredzi. Tūrisma pro-
dukta radīšanā iesaistot vairāk 
nekā vienu valsti, ceļotāji gūst 
vairāk iespaidu, līdz ar to uzla-
bojot un bagātinot savus ceļoju-
mus.

Nākamo mēnešu laikā HANSA 
projekts pārrobežu piedāvā-
jumu izveidē sasniegs nozīmīgu 
atskaites punktu. Projekta pil-
sētas uzņems vairākus izmēģi-
nājuma braucienus, kuros tiks 
vērtēti jaunie pārrobežu tūrisma 
piedāvājumi, un identificēti 
nepieciešamie uzlabojumi.

Par projektu:
No 2015. gada oktobra līdz 

2018. gada decembrim, sadar-
bojoties 11 Latvijas, Igaunijas 

un Zviedrijas partneriem, 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.

Rūta Vasermane,
projektu speciāliste Vidzemes 
plānošanas reģionā

 

Pārrobežu tūrisma 
piedāvājumi - jauna 
perspektīva ceļošanai 

Par HANSA projekta stendu Berlīnē tika izrādīta ievērojama 
interese.

Projekta asistente Pārgaujas novadā Liene Zilvere (no labās) un Krista Kull (Vīlande) projekta 
HANSA stendā.
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Aprīļa sākumā Vidzemē vie-
sojās tūrisma jomas speciālisti 
no vairākām Eiropas valstīm, 
lai iepazītos ar labās prakses 
piemēriem tūrisma galamērķu 
pārvaldībā. Projekta “Uzņēmēj-
darbības veicināšana tūrisma 
galamērķos (Destination SMEs)” 
ārvalstu partneri no Franci-
jas, Itālijas, Slovēnijas, Īrijas un 
Somijas uzzināja par tūrisma 
uzņēmējdarbības atbalsta ins-
trumentiem, kas veicina uzņē-
mējdarbības konkurētspēju un 
eksporta jaudu tūrisma nozarē, 
kā arī apmeklēja uzņēmumus, 
kuri īpašu uzmanību pievērš 
sadarbībai kopīgā galamērķa 
stiprināšanā.

Ārvalstu partneri par vērtī-
giem Vidzemes reģiona tūrisma 
galamērķu pārvaldības piemē-
riem atzina Gaujas nacionālā 
parka tūrisma klasteri “Enter 
Gauja”*, kā arī dažādas pašval-
dību un vietējo uzņēmēju sadar-
bības formas un līmeņus, kas 
nodrošina publiskās un privātās 
partnerības veidošanos, veici-
not uzņēmējdarbības konkurēt-
spējas kāpumu reģionā. Īpašu 
interesi raisīja “Enter Gauja” 
klastera pārvaldības modelis un 
uzņēmēju sadarbības piemēri.

Vizītes laikā projekta partneri 
tikās ar vietējo projekta darba 
grupu – galamērķu uzņēmē-
jiem, pašvaldību pārstāvjiem un 
tūrisma stratēģiju veidotājiem, 
kopīgi daloties pieredzē un pār-
runājot labo prakšu pārņemša-
nas iespējas.

Vizītes ietvaros projekta 

partneri viesojās Valmieras 
pilsētas Gaujas Stāvo krastu 
Sajūtu parkā, kur smēlās rado-
šas idejas tūristiem saistošu 
atrakciju veidošanā. Gastrono-
miskā tūrisma veicināšanas un 
Rīgas–Gaujas Eiropas gastro-
nomijas reģiona zīmola ietek-
mes pieredzi partneri iepazina 
Valmiermuižas alus darītavā, 
kur guva priekšstatu par pla-
šajiem sadarbības veidiem ar 
citiem reģiona uzņēmējiem, kas 
ir tūrisma klastera ‘’Enter Gauja” 
biedri, kā arī vietējās apkārtnes 
pārtikas produktu audzētājiem 
un ražotājiem. Viesojoties Gul-
benes pusē, projekta partneri 
apmeklēja Gulbenes–Alūksnes 
bānīti, ko atzina par vieno no 
galvenajiem GulbenesAlūksnes, 
kā tūrisma galamērķa potenciā-
lajiem tūrisma plūsmas veicinā-
šanas elementiem. Apmeklējot 
Cēsu viduslaiku pili un Pārgaujas 
novadā esošo Ungurmuižu, viesi 
izzināja kultūrvēsturiskā man-
tojuma veiksmīgu izmantošanu 
tūrisma produktu veidošanā 
un galamērķa popularizēšanā. 
Par dabas tūrisma iespējām un 
dabas objektu apsaimniekošanu 
“Destination SMEs” partneri 
diskutēja ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes reģionā-
lās administrācijas un “Aktīvā 
tūrisma centrs EŽI” vadītājiem, 
apmeklējot Sietiņiezi Gau-
jas nacionālajā parkā, Kocēnu 
novadā. 

Pēc tūrisma galamērķu 
apmeklēšanas viesi atzinīgi 
vērtēja gidu kompetences un 

Vidzemes tūrisma galamērķu stiprās puses – 
sadarbība un viesmīlība

Liene Zilvere,
projekta asistente Pārgaujas novadā

29. martā Straupes pamat skolā (Mazstraupes pilī) tika 
aizvadīts nu jau 5. Interesantās vēstures vakars. Pēc notikušo 
pasākumu daudzuma varētu šķist, ka Straupes vēsture gana 
izzināta un izstāstīta, bet patie sībā – jo vairāk uzzinām un 
atklājam, jo vairāk jautājumu rodas. 

Kā jau liecina virsraksts, šoreiz padziļinātāk tika ap ska-
tīta Hanzas laika mode un meklētas liecības, kas stāstītu par 
Straupes pilsētas iedzīvotāju modes tendencēm apģērbā. Kā 
vakara sākumā atzina pētījuma autore Dr. hist. Vija Stikāne, 
diemžēl konkrētu liecību, tas ir, rakstisku vai ilustratīvu 
materiālu par to, kā ģērbušies Straupes pilsētas iedzīvotāju, 
nav. Tomēr tā kā Straupei bija daudz līdzīgu iezīmju ar citām 
Hanzas laika pilsētām, tad, pētot apģērbu, kā analogu var 
ņemt citur atrastās liecības. Tomēr vienmēr jāatceras tērpa 
nēsātāja sociālā piederība – bagāts tirgotājs, turīgs amat-
nieks, zemāko slāņu iedzīvotājs, arī nevācietis pilsētā. Sie-
vietēm nozīmīga arī ģimenes pozīcija – precētas sievas, kas 
vienmēr ar apsegtu galvu, jaunas sievietes precību gados, 
atraitnes.

Un, kā rāda citviet iegūtas ziņas, 13. – 15. gadsimtā vāciski 
runājošo pilsētnieku tērpus, tātad arī straupiešu, var uzskatīt 
par piederīgiem pie vēlās gotikas stila tērpiem. Šajā laikā gan 
sievietes, gan vīrieši nēsāja garu apģērbu. Pamatā apģērbs 
tika izgatavots no vilnas vai lina audumiem, kažokādām 
un ģērētas ādas. Tomēr, pateicoties plašajām tirdzniecības 
iespējām, pilsētniekiem bija iespēja izmantot arī samtu, zīda 

atlasu, damastu, armazīnu, zīda kamlotu un šarlaka audu-
mus. Apģērbus šuva skroderi, kas parasti bija apvienojušies 
cunftēs. Daļu apģērba sievietes sev šuva pašas, arī rotas un 
aksesuāri daļēji varēja būt rokdarbi.

Vīriešu virsapģērbs sastāvēja no kamzoļa jeb vamža, kā 
arī mēteļa vai apmetņa, reizēm arī jakas jeb virsjakas un bik-
sēm. Bikses bija sarežģītākā apģērba daļa, kuras piegriezums 
mainījās līdz ar modes tendencēm. Gotiskajam tērpam bija 
raksturīgas pieguļošas hoses jeb sauktas arī šūzes (franču 
chausses) – divdaļīgs apģērba gabals, faktiski garas zeķes, ko 
piestiprināja pie siksnas vai pie kaut kā, kas līdzīgs apakš-
biksēm. Svarīga nozīme bija siksnai, pie kuras piesaitēja arī 
maciņu ar naudu, nereti arī ugunsieguves rīkus, ieročus.

Sieviešu virsapģērbs sastāvēja no dažādās kombināci-
jās vilktiem apakšsvārkiem, kleitām, virskleitām un jakām, 
kā arī mēteļiem un apmetņiem. Parasti sievietes vienlaikus 
vilka vismaz 3 kārtas – apakškreklu, apakšsvārkus, kleitu. 
Gan sievietes, gan vīrieši valkāja pārsvarā ādas apavus, bet 
tieši pilsētās no 15. gadsimta raksturīgas virs kurpes no koka 
vai korķa, ko izgatavoja īpaši amatnieki. 

Pateicoties Viduslaiku tērpu darbnīcas meistarei Mai-
jai Ulmei, Interesantās vēstures vakara dalībnieki vizuāli 
varēja novērtēt, kādus tērpus, iespējams, nēsāja Straupes 
iedzīvotāji. Jāatzīst, ka tērpi radīti autores interpretācijā, bet, 
kā atzina vēsturniece Vija Stikāne, to atveidojums izdevies 
patiess un ticams!

Paldies visiem, kas piedalījās Straupes vēstures 
šķetināšanas pasākumā!

Hanzas laika “štātes”

sagatavotības līmeni Vidzemē. 
Tieši gidi, kuri nenoliedzami ir 
savas jomas profesionāļi, spēja 
piešķirt tūristu piesaistes objek-
tiem papildu pievienoto vērtību, 
apliecinot Vidzemes Augstskolas 
nozīmīgo lomu jauno tūrisma 
speciālistu sagatavošanā.

Šis kopumā bija trešais 
mācību brauciens projektā “Des-
tination SMEs”. Pagājušā gada 
oktobrī un decembrī tūrisma 
galamērķu pārvaldības izaicinā-
jumus un labās prakses piemē-
rus projekta dalībnieki iepazina, 
apmeklējot Gozo salu Maltā un 
Overņas reģionu Francijā. Savu-
kārt nākamās mācību vizītes 

paredzētas jūnijā sākumā Itālijā, 
kad projekta partneri viesosies 
Aostas ielejas reģionā, un sep-
tembrī Īrijā, iepazīstot Korkas 
grāfistes tūrisma prakses labos 
piemērus. 

Projekts “Uzņēmējdarbī-
bas veicināšana tūrisma gala-
mērķos” (Destination SMEs) 
tiek īstenots Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda “Interreg 
Europe 2014.–2020. gadam” 
programmas ietvaros. Projekta 
“Destination SMEs” galvenais 
mērķis ir uzlabot tūrisma sek-
tora mazo un vidējo komersantu 
konkurētspēju, attīstot tūrisma 
galamērķu pārvaldību. Lai to 

risinātu, projekta ietvaros tiek 
identificēti labās prakses pie-
mēri tūrisma galamērķos Eiropā, 
īstenojot starpreģionu pieredzes 
un zināšanu apmaiņas pasāku-
mus. Tiek analizēti valsts līmeņa 
politikas plānošanas dokumenti, 
kā arī veicināta starpinstitucio-
nālā un starpnozaru sadarbība.

*Pārgaujas novada pašval-
dība ir viena no tūrisma klastera 
partnerpašvaldībām.

Rūta Vasermane, 
projekta vadītāja Vidzemes 
plānošanas reģionā

Tūrisma jomas speciālisti no vairākām Eiropas valstīm viesojas Vidzemē.

Edīte Rudzīte demonstrē tērpu, kādu, iespējams, 
būtu nēsājusi turīga tirgotāja sieva. 
Foto: Liene Zilvere
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Inese Lunte,
Stalbes vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

Stalbes vidusskolas skolēni šajā mācību gadā ir piedalījušies 14 
starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Vecpiebalgas novadu) mācību priekšmetu olimpiādēs, 10 no 
tām gūstot godalgotas vietas vai atzinības.

Roberts Laudiņš ieguva 3.vietu bioloģijas olimpiādē 9.klasei (sk. 
Ilze Rēķe), atzinību matemātikas olimpiādē 9.klasei (sk. Māra Buša) 
un  atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.9.klasei (sk. Jānis 
Mičulis).

Marta Kristiāna Antonova (5.klase) ieguva 3.vietu un Armands 
Ričards Robītis (6. klase) ieguva atzinību matemātikas olimpiādē (sk. 
Ilze Paegle).

Santa Solovjova ieguva 2. vietu sākumskolas olimpiādē 4. klasei 
(sk. Svetlana Zaļaiskalna).

Tīna Marija Zaļaiskalna iegu va 1. vietu un Armands Ričards Robī-
tis ieguva 2. vietu mūzikas olimpiādē 5.9. klasei B grupā (sk. Anda 
Tomsone).

Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ieguva 2.vietu un Roberts Laudiņš  
3.vietu lietišķās informātikas olimpiādē 8.9.klasei, Elva Pužule 
ieguva atzinību lietišķās informātikas olimpiādē 6.klasei (sk. Rudīte 
Sviķe).

Tīna Marija Zaļaiskalna ieguva atzinību angļu valodas olimpiādē 
6.klasei (sk. Sarmīte Auziņa).

Anete Dzene ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 
meitenēm 9. klasei (sk. Svetlana Jonāse).

Agnese Ādamsone ieguva 3.vietu sākumskolas olimpiādē matemā-
tikā 2.klasei (sk. Antra Sarapova).

Ar labiem panākumiem 1.–3.klašu skolēni piedalījās Starpnovadu 
sākumskolas skolēnu mazajā pētniecības konferencītē “Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu”. Atzinības ieguva 1.klases kolektīvs (sk. Inta Lap-
siņa), Elizabete Dārziņa un Agnese Ādamsone (2.klase, sk. Antra 
Sarapova), Letī cija Rozīte un Amēlija Brauna (3. klase, sk. Jana Palsa).

Panākumus skolēni guvuši arī citos konkursos. Mārtiņš Jēkabs 
Ausmanis atklātajā angļu valodas konkursā Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijā ieguva 1.vietu (sk. Sarmīte Auziņa). 

 Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacen-
sību skolu jaunatnei “Lakstīgala 2017” 1. kārtā 
Cēsīs abas skolas komandas (2.4. klases 
komanda un 5. klases komanda) ieguva 
1.vietu un tiesības piedalīties Vidzemes 
sacensībās, kur ieguva  I pakāpes diplomu 
(sk. Anda Tomsone).

8. un 9. klases komanda saņēma 
II pakāpes diplomu un speciālbalvu par 
labāko priekšnesumu Latvijas vispāriz-
glītojošo skolu atklātajā mūzikas konkursā 
“Latviešu komponista Zigmara Liepiņa kultūras 
mantojuma aktualizācija, izmantojot didaktisko 
spēli” (sk. Anda Tomsone).

Rebeka Ekerte (2.klase) un Tīna Marija Zaļaiskalna (6.klase) 
ieguva atzinības atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē “Ainavu glez-
niecība” (sk. Aija Atvare).

Mēs varam lepoties arī ar skolēnu sasniegumiem sportā. Starpno-
vadu sacensībās Tautas bumbā gan 4.5.klases komanda (sk. Oskars 
Urbāns), gan  2.3.klases komanda ieguva 1.vietu (sk. Renāte Hmeļ-
ņicka). Starpnovadu sacensībās florbolā 3.5.klases komanda izcīnīja 
1.vietu (sk. Oskars Urbāns).

 Šajā mācību gadā sākumskolas klašu dejotāji ne tikai apguva skolē-
niem paredzēto repertuāru, bet arī kopā ar JDK “Idumeja”  gatavojās 
2018. gada dziesmu un deju svētkiem.  1.4.klašu deju kolektīvs XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma 
“Māras zeme” repertuāra apguves skatē ieguva II pakāpi (sk. Ginta 
Berķe).

Mūsdienu deju radošajā konkursā 5.–7. klases deju grupa par 2 
dejām ieguva II un III pakāpes diplomus (sk. Ginta Berķe).

Stalbes vidusskolas skolēni kuplā skaitā piedalījās CBJC organizē-
tajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā  “Mana no vada toņi un pus-
toņi”, bet laureāta titulu ieguva un uz 2.kārtu Vidzemē tika izvirzīti 
2 darbi: 9. klases skolēnu (M. J. Ausmanis, A. Dzene, S. Frīdenšteins) 
kopdarbs “Mana novada daba” (sk. Aija Atvare) un  1.3.klases kolek-
tīvais darbs “Ar cerību spārniem pretī ziedošai nākotnei” (sk. Nora 
Ķibilda).

Paldies visiem olimpiāžu un konkursu dalībniekiem un skolotā-
jiem par ieguldīto papildu darbu, kā arī skolēnu vecākiem par atbal-
stu! Lai mums visiem pietiek izturības un spēka, lai mācību gada 
noslēgumā sasniegumi ikdienas mācību darbā un eksāmenos arī 
iepriecina! Veiksmi visiem, kam šajā mācību gadā vēl ir iespēja savu 
varēšanu apliecināt skatēs, konkursos un atklātajās olimpiādēs!

Ina Bogomola,
Straupes pamatskolas direktores vietniece 
izglītības jomā

Tuvojas noslēgumam Amatas novada Apvienotās 
izglītības pārvaldes rīkoto mācību priekšmetu olim-
piāžu laiks. Straupes pamatskolas skolēni ir piedalī-
jušies vairāk nekā 10 olimpiādēs un konkursos gan 
individuāli, gan komandās un guvuši arī godalgotas 
vietas. 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Prie-
kuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības 

iestāžu pētniecisko darbu konkursā 5.–9. 
klašu sko lēniem 8. klases skolniece 

Amanda Paula Martinsone par 
darbu “Manas dzimtas dzīves-

stāsti” ieguva 1. vietu (sko-
lotāja Elita Pakalne), 6. kla-
ses skol niece Madara Elza 
Rudzīte par darbu “Pārtikas 
atkritumi’’ ieguva 2. vietu 
(skolotāja Evija Tiltiņa), 8. 

klases skolnieks Kārlis Roberts 
Rudzītis par darbu “No dimanta 

līdz briljantam. Līgas Kronbergas 
dzīves stāsts” ieguva 3. vietu (skolo-

tāja Aiva Gūtmane).
Vēsturiskā Cēsu rajona skolu atklātajā vizuālās 

mākslas olimpiādē “Ainavu glezniecība, aicinājums 
ieskatīties vērienīgāk mākslas darbos” 4.–6. klašu 
gru pā par tēmu “Mežs” 1. vietu ieguva 4. klases skol-
niece Elīna Jar ma laviča (skolotāja Daiga Kreituze).

8. klases komanda Amatas novada Apvienotās 
izglītības pārvaldes ģeogrāfijas olimpiādē ieguva 3. 
vietu. Komandā – Amanda Paula Martinsone, Valters 
Ivo Kauliņš un Kārlis Roberts Rudzītis (skolotāja 
Ligita Krūmiņa).

Starpnovadu sākumskolas mate mātikas olimpiādē 
4. klasēm Pēteris Martinsons ieguva 3. vietu (skolo-
tāja Aiva Gūtma ne).

Starpnovadu sākumskolas mate mātikas olimpi-

ādē 3. klasēm Linda Millere ieguva 3. vietu, bet 
Terēze Turlaja – atzinību (skolotāja Inguna Vīne).

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē zēniem 6.–7. klašu grupā Tomass Turlajs 
ieguva 3. vietu (skolotājs Jānis Mičulis).

Starpnovadu matemātikas olimpiādē 6. klases 
skolēni Tomass Turlajs un Madara Elza Rudzīte 
ieguva atzinības (skolotāja Zane Berga).

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu apvienī-
bas latviešu valodas un literatūras 8. klašu olim-
piādē Amanda Paula Martinsone ieguva atzinību 
(skolotāja Elita Pakalne).

Vidzemes reģiona 3. un 4. klašu matemātikas 
konkursā “Hei, matemātiķi!” 3. klases skolniece 
Linda Millere ieguva 3. vietu (skolotāja Inguna 
Vīne), bet 4. klases skolnieks Pēteris Martin-
sons – atzinību (skolotāja Aiva Gūtmane).

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzi-
jas matemātikas konkursā 5.–6. klasēm Madara 
Elza Rudzīte ieguva 2. vietu, Kristers Rudzītis 
un Tomass Turlajs – atzinības (visi no 6. klases). 
5. klases skolniece Rēzija Šķestere ieguva atzi-
nību (skolotāja Zane Berga).

1.–4. klašu pētniecisko darbu konferencītē 
“Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 4. klases skol-
nieks Pēteris Martinsons ar darbu “Traktori” 
ieguva tiesības pārstāvēt apvienotā Amatas 
novada skolas Vidzemes reģiona pētniecisko 
darbu konkursā (skolotāja Aiva Gūtmane).

Marta beigās un aprīļa sāku mā mūsu skolēni 
vēl gatavojas startēt lietišķās informātikas olim-
piādē, angļu valodas olimpiādē 6. un 8. klasēm, 
sākumskolas 1. un 2. klašu olimpiādē, kā arī 
Vidzemes reģiona pētniecisko darbu konkursā 
Valmierā. Skolas labākie matemātiķi pošas dalī-
bai Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē.

Visi kopā vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus 
par bērniem, lai viņi sajūt tuvinieku atbalstu un 
labās domas, skolotāju un pašu pārliecību par 
iegūtajām zināšanām un prasmēm tās pielietot.

Straupes pamatskola 
lepojas ar skolēnu 
sasniegumiem

Mēs lepojamies!

Stalbes vidusskola ir 
iesaistījusies Liepājas Univer
sitātes Zinātnes un Inovāciju 
parka (LiepUZIP) projektā 
“Dienasgrāmata 2017”, kura 
mērķis ir izgatavot katrai skolai 
individuāla dizaina un satura 
skolēnu dienasgrāmatas par 
samazinātām izmaksām. 

Katrai skolai sava 
dienasgrāmata

Projekts dod iespēju sko
lēniem realizēt savas idejas 
skolas tēla veidošanā, gatavo-
jot dienas grāmatas, bet uzņē
mumiem, kas atbalsta šo pro-
jektu, publikācijas kā projekta 
atbalstītājiem savā novadā un 
visā Latvijā. 

Skolēni šobrīd aktīvi strādā 

Pārgaujas 
novada pašvaldība 

apsveic skolēnus un 
skolotājus ar iegūtajiem 

rezultātiem! 
Lai izdodas tā turpināt un 

sasniegt 
arvien labākus 

panākumus!

pie savas skolas dienasgrāma-
tas vāka izstrādes. Izstrādājot 
savu dizainu, skolēni, vecāki un 
skolotāji tiks patīkami pārsteigti 
1. septembrī, saņemot jaunās 
dienasgrāmatas. Projekts nori-
sinās jau trešo gadu un atbalsts 
gan no skolām, gan uzņēmu-
miem pieaug.

Pētniecisko darbu konkursā Vecpiebalgā.
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Inta Rajecka,
skolas bibliotekāre

Šogad marta sākumā skolas 
bibliotēka saņēma piedāvājumu 
no Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) skolēnu grupām 
apmeklēt nodarbības un radošās 
darbnīcas LNB Virtakas klasē.

Radās jautājums – kāpēc 
šī nodarbību telpa nosaukta 
Virtakas ieža vārdā, jo zinājām, 
ka šis dabas objekts atrodas 
mūsu pusē – Gaujas upes 
baseinā.

Virtakas iezis ir Gaujas svītas 
smilšakmens atsegums, atrodas 
Braslas labajā krastā Straupes 
apkaimē. Tā ir izcila Latvijas 
zīmju klints ar vairāk nekā 
400 senajām zīmēm. Joprojām 
turpinās šo zīmju izpēte, un 
tās ir liela kultūrvēsturiska 
vērtība, tādēļ šo zīmju kopija 
iekļauta LNB interjerā Virtakas 
klasē. Seno rakstu un dzimtu 
piederības zīmju iegrebumus 
Virtakas iezī 1986. gadā atklāja 
dabas pētnieks un publicists 
Guntis Eniņš.

Kopā ar 2.–6. klašu zināt
kārajiem skolēniem meklējām 
informāciju par ievērojamiem 
dabas objektiem pie Braslas 
upes, kā arī par to, kāds vēstījums 
tika nodots šajās senajās 
klinšu rakstu zīmēs. Bērni gan 

patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem 
veidoja prezentācijas, plakātus 
un bukletus par piedāvātajām 
tēmām. Gandrīz 30 skolēni 
iesaistījās šajā pētījumā. Liels 
paldies zinātkārajiem un viņu 
atsaucīgajiem vecākiem. Īpaši 
rūpīgus darbus bija sagatavojuši: 

Agnese Ādamsone, Rebeka 
Ekerte, Matīss Krujelis, Katrīna 
Kārkliņa un Kenets Strēlnieks no 
2. klases,

Amēlija Brauna un Karolīna 
Sonora Brūdere no 3. klases,

Markuss Raivo Tauriņš, Santa 
Solovjova un Līga Laudiņa no 4. 
klases,

Elīna Alise Petkeviča, Vero
nika Ruska un Nikola Zaķe no 
5. klases,

Elva Pužule un Sabīne 
Strazdiņa no 6. klases.

28. martā skolas bibliotēkā 
notika atrastās informācijas 
prezentācija, bet 29. martā 
jaunāko klašu skolēnu grupa 
devās uz Gaismas pili Rīgā, kur 
piedalījās radošajā nodarbībā 
LNB Virtakas klasē. 

“Šī bija lieliska iespēja redzēt 
Nacionālo bibliotēku, kas mani 
pārsteidza ar savu plašumu. 
Man bija interesanti piedalīties 
radošajā nodarbībā un gatavot 
savas ģimenes piederības zīmi,” 
pēc brauciena atklāja Markuss 
Raivo Tauriņš (4. klase).

“Man patika Virtakas klasē, jo 
tur mēs gatavojām logā iekaramu 
savas ģimenes piederības zīmi. 
Vēl man patika pati Gaismas 
pils – liela, interesanta, skaista 
un apbrīnojama,” teica 2. klases 
skolēns Kenets Strēlnieks.“Man 
Rīgā vislabāk patika LNB 
Virtakas klase, jo tur bija inte
resants sienas noformējums ar 

senajām zīmēm. Man patika arī 
veidot savas ģimenes piederības 
zīmi. Protams, man patika arī 
pati bibliotēka un izstādes, kuras 
varējām tur aplūkot. Patika, 
ka ceļā uz mājām skolotāja 
stāstīja daudz par iežiem pie 
Braslas un arī par Virtakas 
iezi,” atsauksmēs rakstīja Santa 
Solovjova (4. klase).

Inese Kozlovska,
Stalbes vidusskolas 9. klases 
audzinātāja

„Karjeras dienas” Stalbes 
vidusskolā – notikums, kura 
mērķis ir skolēniem tikties aci 
pret aci ar mūsu bijušajiem 
absolventiem un ēnot kādas 
profesijas pārstāvi. Tā bija 
iespēja uzzināt vairāk par 
attiecīgo nozari, par darba 
iespējām un studiju specifiku.

Gatavošanās sākās jau 
janvārī, kad direktores Jolantas 
Dzenes vadībā 9. klases skolēni 
veica dažādus pašizpētes testus, 
lai noskaidrotu savas spējas, 
izkristalizētu intereses, zīmētu 
darbavietas vīziju, nonākot līdz 
konkrētām profesijām. Pēc tam 
sekoja gatavošanās Ēnu dienai – 
motivācijas vēstuļu sūtīšana 
ēnojamajiem un apstiprinājumu 
gaidīšana.

15. februārī 9. klases 
audzēkņi devās dažādos 
virzienos, lai ēnotu izvēlētās 
profesijas pārstāvi. Jāpiebilst 
gan, ka Kristers jau janvārī bija 
paspējis ēnot Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas 
klavieru skolotāju Ilzi Mazkalni. 
Kristers secināja, ka ar šo 
profesiju vēlas saistīt dzīvi un 

ir nolēmis mācīties mūzikas 
teorijas pamatus, un stāties 
mūzikas vidusskolā.

Īstajā Ēnu dienā Līga, Keita 
un Toms Kristiāns devās uz 
Valsts Policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldes Cēsu iecirkni, 
lai iepazītos ar policista darba 
specifiku. Šie skolēni guva 
priekšstatu par policistu darba 
ikdienu, kura ir ļoti spraiga, 
aktīva, taču profesijai ir arī ēnas 
puses – darbs svētku dienās un 
zems atalgojums.

Cēsīs savu ēnojamo atrada 
arī Juta. Viņa vēroja Veselības, 
rehabilitācijas un sporta 
centra “Aura” fizioterapeites 
Baibas Rajeckas darbu. Pēc tam 
meitene atzina: “Mani patiešām 
ieinteresēja šī profesija, zinu, 
ka lielāka uzmanība jāpievērš 
bioloģijai, konkrēti anatomijai. 
Ja ir jāizvēlas, es izvēlētos sporta 
novirzienu. Tas ir gan emocionāli 
vieglāk, gan fiziski vieglāk nekā 
būt par fizioterapeitu slimnīcā.” 

Anetes ceļš veda uz Valmieru 
ēnot Vidzemes augstskolas 
pasākumu organizatori Elīnu 
SokolovuLucu. Tā kā Anetei 
pasākumu organizēšana ir 
sirdslieta, tad šī ēnotājas 
pieredze bija kā apstiprinājums 
tam, ka ir izvēlēta īstā profesija. 

Karjeras dienas Stalbes vidusskolā
Gabriela ēnoja Pārgaujas 
novada juristi Ilonu Rozenštoku 
un saprata, ka profesija ir 
interesanta, bet nebūs tā, kuru 
meitene vēlētos apgūt, jo ikdienā 
jāveic pārāk daudz darba ar 
dokumentu sagatavošanu, un 
darbadiena norit birojā. Matīss 
par Ēnu dienu saka tā: “ Sapnis 
ir kļūt par pavāru, tāpēc arī 
ēnojamais bija Jānis Siliņš, 
Dikļu pils restorāna šefpavārs. 
Pēc virtuvē pavadītās dienas 
sapratu, ka šis darbs tiešām man 
ir piemērots.”

Trīs puiši, Roberts, Gustavs un 
Markuss, brauca uz Rīgu. Roberts 
noskaidrojis, ka viņa darbības 
jomas varētu būt saistīta ar 
zinātni, ēnoja Vispārīgā ķīmijas 
tehnoloģijas institūta Rūdolfa 
Cimdiņa Rīgas Biomateriālu un 
attīstības centra pētnieci Janu 
Vecstaudžu. Interesantākais esot 
bijis laboratorijas darbs “Amorfa 
kalcija fosfāta sintēze un 
granulu izgatavošana.” Jaunietis 
ar gandarījumu rezumē savu 
ieguvumu: “Ķīmijas inženieris 
ir profesija, kurā sevi varu 
redzēt strādājam nākotnē, jo 
daudz jādarbojas laboratorijā un 
jāanalizē iegūtā viela.”

Ēnojot Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikuma 

Komerczinību nodaļas vadītāju 
Andu Rezgali, Gustavs guva 
informāciju un iedrošinājumu 
dzīvi saistīt ar šo jomu. Martā 
9. klases skolēni tikās ar 
absolventiem Lauru Ezeru, Jāni 
Freibergu un Edgaru Fusu, kuri 
pastāstīja par savu karjeras ceļu, 
studijām un darba iespējām, 
atalgojumu un vietu darba tirgū.

Jānis Freibergs dalījās 
pieredzē par studiju laika 
izaicinājumiem Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
Vides un būvzinātņu fakultātē, 
pastāstīja par būvniecības darba 
specifiku un daudzveidību, kā arī 
aicināja skolēnus nebaidīties no 
grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi.

Laura Ezera arī ir beigusi 
studijas Latvijas Lauk
saimniecības universitātē un 
ieguvusi mērnieka profesiju. 
Galvenā atziņa – regulāri 
jāmācās, jāprot pēc vidusskolas 
piemēroties augstskolas mācību 
specifikai, tad viss izdosies. 
Jāpiebilst, ka Laura guva ierosmi 
izvēlēties šo profesiju tieši pēc 
tam, kad, mācoties vidusskolā, 
ēnoja mērnieku.

Edgars Fusa šobrīd vēl studē 
Latvijas Jūras akadēmijā, kur 
apgūst kuģu vadīšanu. Skolēni 

ieguva informāciju, ka darbs ir 
interesants, saistīts ar ceļošanu, 
bet ir jābūt labām valodu, fizikas 
un matemātikas zināšanā, kā arī 
teicamai veselībai, lai, kā ir teicis 
Krišjānis Valdemārs “brauktu 
jūriņā un krātu naudu pūriņā”.

Dažu skolēnu atziņas pēc 
karjeras dienām:

Juta: ”Tā bija sevis izpētīšana, 
izpratne par darbu, profesiju 
pārstāvju stāsti.”

Toms: ”Cītīgi jāmācās, lai 
sasniegtu savus mērķus.”

Mārtiņš: “Klausoties profesiju 
pārstāvjus, sapratu, cik nozīmīga 
ir laika plānošana.”

Markuss: “Šīs dienas bija 
kā brīvdienas, neparastas 
brīvdienas.”

Gustavs: “No kaut kā ir arī 
jāatsakās, lai sasniegtu mērķus.”

Cilvēki līdz izvēlei par labu 
vienai vai otrai profesijai mēdz 
nonākt visdažādākajos veidos. 
Reizēm tas ir agrā bērnībā 
radies sapnis par savu nākotnes 
profesiju, daļai profesijas izvēle 
ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl 
kādam citam tas ir pārdomāts un 
rūpīgi izsvērts lēmums. Novēlu 
būt atbildīgiem par savu nākotni 
un izdarīt pareizo izvēli!

Paldies visiem zinātkā
rajiem – gan bērniem, gan 
vecākiem! Tiem, kuri būs ļoti 
ieinteresēti turpināt pētī
jumus arī dabā, organizēsim 
pārgājienu, lai izzinātu vairāk 
sava novada ievērojamos dabas 
objektus un kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Stalbes vidusskolas skolēni pēta 
ievērojamus dabas objektus novadā un 
apmeklē LNB Virtakas klasi

Stalbes vidusskolas skolēni LNB Virtakas klasē.
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada galda 
kalendāra “Naktsmītnes Pār
gaujas novadā 2017” aprīļa 
mēnesis veltīts kempingam – 
atpūtas bāzei “Ķecis”. Tiekos ar 
saimniekiem Verneru un Aiju 
Putniņiem un “Ķeča” vadītāju 
Uģi GruzdiņuCīruli.

Elīna Astahovska (E.A.): 
Pastāstiet, kā šajā vietā 
veidojās atpūtas bāze?

Verners Putniņš (V.P.): 
“Ķečos”, manu vecāku īpašumā, 
ko 1948. gadā mums ar visu 
kustamo īpašumu atņēma un 
mūs pašus padzina, padomju 
laikā saimniekoja un atpūtas 
bāzi bija izveidojusi meliorāci-
jas Cēsu PMK23. Pārbūvētās un 
rekonstruētās ēkās bija ierīkota 
zāle, guļamtelpas, ezera krastā 

uzcelta pirts un ierīkoti sporta 
spēļu laukumi. 1995. gada pava-
sarī, atgūstot īpašumu, atgriezos 
“Ķečos”, veicot nelielus rekons-
trukcijas un remontdarbus ēkas 
varēja ekspluatēt un izmantot 
viesu uzņemšanai.

Aija Putniņa (A.P.): Tikko 
kā bija iespēja atgūt īpašumu, 
Verners ļoti daudz pie tā strādāja, 
jo ir patīkami dzīvot tur, kur ir 
viņa vecāku saknes. Liels prieks, 
ka viņam tas izdevās.

E.A.: Vai viesmīlības 
joma Jūs pašu interesēja vai 
nedaudz piespiedu kārtā to 
apguvāt?

V.P.: Piespiedu kārtā noteikti 
nebija. Deviņdesmitajos gados 
pie mums bija ļoti daudz viesu, 
jo tuvākajā apkārtnē nekā 
tāda nebija. Arī ziemas sezonā 
gandrīz visas nedēļas nogales 
bija aizņemtas.

E.A.: Kādas izmaiņas šo 
gadu laikā esat veikuši?

V.P.: Laika gaitā esam pa 

Kempings – atpūtas bāze “Ķecis” – 
skaista izklaide vai svētki pie 
Ungura ezera

plašinājušies un, protams, 
atjaunojuši novecojušās lietas. 
Atjau nojām banketu zāli, izbū

U.G.C.: Lai arī mēs atrodamies 
salīdzinoši tālu no lielceļiem un 
ezera malā, no Auciema puses 
līdz mums var atbraukt pa 
asfaltētu ceļu. 

A.P.: Šo priekšrocību esam 
ieguvuši no kūdras purva 
uzņē muma SIA “Unguri” un 
iepriekšējiem atpūtas bāzes 
pār valdniekiem. Pie mums var 
aplūkot arī aitas un jērus, bēr-
niem tas ļoti patīk.

V.P.: Priekšrocība vēl ir pla
tība, ka tiešām varam uz ņemt 
lielu skaitu viesu āra aktivitā-
tēm – vairāk nekā tūkstoti.

E.A.: Vai pašiem arī izdodas 
izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

U.G.C.: Jā, mums arī te patīk 
svinēt savas dzimšanas dienas 
un citus svētkus. Jāņos pie mums 
ir tik daudz viesu, ka pašiem 
tie jāsvin kādā nostūrītī un pie 
ezera netiekam (smejas). 

E.A.: Vai spējat atrast laiku 
arī atpūtai?

U.G.C.: Vasarā ir krietni grūtāk 
atrast laiku kam citam, bet citās 
sezonās, īpaši vakaros, varu 
veltīt laiku savām interesēm.

Saimnieku viesmīlība aplie
cina to, kādēļ “Ķecis” ir iecie-
nīta atpūtas vieta jau vairāk 
nekā 20 gadus, turklāt šajā vietā 
var izbaudīt klusumu, mierī-
gas pastaigas mežos un pļa-
vās, nodarboties ar sportiskām 
akti vitātēm vai svinēt svētkus 
jebkurā gadalaikā. Viesu rīcībā 
ir dzīvojama pirts nakšņoša-
nai 8 cilvēkiem, trīs labiekār-
totas brīvdienu mājiņas, katrā 
mājiņā nakšņošana 4 cilvēkiem, 
labiekārtota svinību zāle dažā-
diem pasākumiem līdz pat 120 
cilvēkiem, telšu vietas, sporta 
laukumi, peldvietas un laivas. 
Vairāk informācijas mājaslapā 
www.kecis.lv. 

vējām arī kamīnu. Gādājam, lai 
pie mums viesiem būtu patīkami. 
Par to paldies jāsaka maniem 
dēliem, jo bez viņu investīcijām 
mēs tik ātri to visu nevarētu 
izdarīt. Mums ir paveicies arī 
ar Uģi, viņš ļoti labi saprotas ar 
viesiem.

Uģis GruzdiņšCīrulis 
(U.G.C.): Šobrīd mums ir trīs 
kempinga mājas, bet plānojam, 
ka šogad piebūvēsim klāt vēl. 
2016. gadā viesi booking. com 
mūs novērtējuši ar 9.1 no 10, 
kas mūs ļoti priecē. Esmu 
novērojis, ka šobrīd viesiem 
ir augušas vēlmes. Ja kādreiz 
viņi bez iebildumiem labprāt 
gulēja uz matračiem, tad tagad 
jau uz to skatās “šķībi”. Ir arī 
tā, ka klātienē nesūdzas, bet 
pie novērtējuma lasām, kas 
nav paticis, piemēram, trūcis 
piektais nazītis vai kādi citi 
sīkumi, un to biežāk dara tieši 
latvieši. Interesanti, ka šīs lietas 
uzreiz nesaka.

E.A.: Kas pie Jums 
viesojas biežāk – latvieši vai 
ārzemnieki?

V.P.: Ņemot vērā mūsu atraša-
nās vietu, iespējamo uzņemamo 
viesu skaitu un atpūtas iespējas, 
agrāk organizācijas pie mums 
daudz rīkoja sporta spēles un 
spartakiādes. Pat tik bieži, ka 
kāziniekiem nācās atteikt, bet 
tagad sporta spēles tik daudz 
netiek rīkotas. Pie mums ir vie-
sojušies arī viesi no Izraēlas un 
Ķīnas.

U.G.C.: Latvieši mūs izvēlas 
dažādu svētku atzīmēšanai, bet 
ārzemnieki ir iecienījuši atpūtu 
kempinga mājiņās. Liels pluss 
mums ir arī Gaujas nacionālā 
parka teritorija, ārzemnieki 
to ļoti novērtē un labprāt iet 
pastaigāties pa mežu, izbauda 
neskarto dabu. 

E.A.: Jūsuprāt, ar ko “Ķecis” 
ir īpašs?

Saimnieki Verners un Aija Putniņi. Foto: no privātā arhīva

Vadītājs Uģis GruzdiņšCīrulis ar ģimeni. Foto: no privātā arhīva

Kempings – atpūtas bāze “Ķecis” pie Ungura ezera. Foto: no privātā arhīva

http://www.kecis.lv
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ciešams sponsoru atbalsts. Ar 
uzvaru esmu ieguvusi papildu 
motivāciju turpināt darboties.

E.A.: Cik bieži jūs trenē
jaties?

K.N.M.: Treniņi ir divas reizes 
nedēļā, bet es parasti uz tiem 
dodos vienu reizi. Tad, kad jūtu, 
ka kaut kas vairs neiet, braucu 
pie Armanda uz darbnīcām šaut 
mērķī no maza attāluma. Tādā 
veidā uzlaboju savu tehniku. 
Daudzi netic tam, ka ir vajadzīgs 
arī trenēties pie tuva mērķa, lai 
rezultātā būtu labs šāviens lielā 
attālumā.

E.A.: Vai esat izmēģinājusi, 
no kāda attāluma varat trāpīt 
mērķī?

K.N.M.: Daudzi šāvēji par to 

runā. Es to neesmu pārbaudījusi.  
Reiz vienās sacensībās bija 
jāšauj līdz 70 jardiem (gandrīz 
65 metriem), to es varu izdarīt, 
bet man nepatīk riskēt. Bultas 
ir dārgas, tādēļ šaut uz dullo 
man negribas. No tāda attāluma 
daudz jādarbojas arī uz sajūtām, 
bet svarīgākais ir aprēķināt, kur 
bulta varētu lidot. Bulta netrāpīs 
tur, kur tēmē, ir jāveic korekcijas. 
To sauc par instinktīvu šaušanu. 
Savas bultas es ļoti labi pazīstu, 
man tās ir sanumurētas. Zinu, 
kura bulta kā lido.

E.A.: Vai šāvienam ir no 
teikts arī laika intervāls?

K.N.M.: Katram ir 5 šāvieni, 
un tiem ir noteikts laiks – 240 
sekundes.  Esmu atradusi savu 
ritmu, kurā iekļaujos. Pārāk ātri 
šaut nav labi, bet, ja gaida ilgi, 
tad šāviens arī paliek nekvali
tatīvs. Es izšauju viena no pir-
majām. Citi tēmē ilgi, nezinu, ko 
viņi dara, bet man tā būtu daudz 
lielāka spriedze, jo pēc tam citi 
sportisti, kuri ir beiguši, skatās. 

E.A.: Kādēļ Jums patīk šaut 
ar loku?

K.N.M.: Pirmkārt, tas ir aktī-
vais sporta veids un bez jebkā-
diem vecuma vai fiziskās attīs-
tības ierobežojumiem. Otr kārt, 
šis ir viens no sporta veidiem, 

kas Pārgaujas novadā ir pieej-
ams. Mūsu klubā ir tikai dažas 
sievietes, tādēļ arī no biedriem 
jūtu pozitīvu attieksmi, to, ka 
klubam esmu nozīmīga. Tur-
klāt tas saskan ar manu šī brīža 
nodarbošanos – veidoju ādas 
aksesuārus, tostarp arī bultu 
makus un citas inventāra lietas. 
Manā ģimenē daudzi ir šāvuši, 
bet gan ar ieročiem, varbūt tas ir 
asinīs (smejas). Tomēr mednie-
cība mani nesaista, šauju tikai 
pa nedzīviem mērķiem. Loka 
šaušana ir skaists sporta veids, 
sieviete var sajusties spēcīga kā 
senajos vikingu laikos. 

Apsveicam Ketiju Nēringu
Martinsoni ar iegūto uzvaru un 
uzstādītajiem rekordiem! Lai 
izdodas tos pašai pārspēt atkal 
citās reizēs! 

No Latvijas piedalījās 30 loka 
šāvēji, tostarp divi no biedrības 
“Free Wind Archers”:

Longbow
AFLB (Adult Female Longbow)

Ketija NēringaMartinsone – 
1. vieta (pasaules rekordi IFAA 
round; 2xIFAA round+Flint 
round) 

Bowhunter-recurve
JFBHR (Junior Female 

Bowhuter Recurve) Elza Līna 
Andersone – 2. vieta 

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

Trīs dienu sacensībās no 
30. marta līdz 1. aprīlim Rumā-
nijā, Brasov kluba “Free Wind 
Archers” pārstāves Ketija 
NēringaMartinsone un Elza 
Līna Andersone piedalījās IFAA 
(International field archery 
association) sacensībās. Tās 
notika iekštelpās divās dis-
ciplīnās – pirmajā un trešajā 
dienā šaušana norisinājās no 
20 jardu attāluma ar 12 piegā-
jieniem pa 5 bultām katrā, bet 
otrajā dienā notika šaušana no 
dažādiem attālumiem (sākot 
no 10 pēdām līdz 30 jardiem) 
ar 14 piegājieniem pa 4 bultām 
katrā. Kopvērtējumā sacensībās 
piedalījās 345 dalībnieki, kuri 
sacentās 12 divīzijās (loku veidi) 
četrās vecuma grupās – bērni, 
juniori, pieaugušie un veterāni. 
Longbow divīzijā, kurā startēja 
Ketija NēringaMartinsone, bija 
11 sievietes no Anglijas, Itālijas, 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Por-
tugāles un Ungārijas. Viņa 2017. 
gadā jau bija ieguvusi augstākās 
vietas sacensībās (1. vieta Bal-
tijas apvidus loka šāvēju čem-
pionāts telpās 2017 un 1. vieta 
Latvijas atklātais loka šaušanas 
čempionāts telpās 2017), tādēļ 
uz sacensībām brauca pārlieci-
nāta par savām spējām, bet par 
to, ka uzstādīs rekordus, nedo-
māja.

Elīna Astahovska (E.A.): 
Sacensības notika dažādās 
ka tegorijās pēc loku veida. 
Jūsuprāt, kurš ir visgrūtākais?

Ketija NēringaMartinsone 
(K.N.M.): Katram savs loks šķiet 
labākais un ar lielāko grūtības 
pakāpi. Manuprāt, šaušana ar 
longbow jeb garo loku, un tas 
nav tādēļ, ka es ar to šauju, bet 
tādēļ, ka longbow lokam nav 
tēmekļu un citu papildinājumu, 
ir jāpaļaujas uz saskaņotu inven-
tāru un savām spējām.

E.A.: Jūs esat ieguvusi ne 
tikai 1. vietu šaušanā ar loku 
(longbow), bet arī uzstādījusi 
divus pasaules rekordus – 
IFAA Flint round (dažādi attā-
lumi) un 2xIFAA round + Flint 
round (kopsumma visās dis-
ciplīnās). Kā Jums tas izdevās?

K.N.M.: Tie ir rekordi, ko ir 
iespēja labot reizi divos gados. 
Kopsummā visās trīs dienās 
esmu pārspējusi arī vīriešu 
labāko rezultātu, kas ir ļoti labs 
sasniegums un patīkama sajūta, 
ka tomēr arī sievietes spēj. Cen-
tos domāt visam līdzi, palīdzēja 
vīra klātbūtnes atbalsts, lai gan 
pašas sacensības neļāvu viņam 
vērot, pēc sacensībām jutos kā 
mājās. Armands Vilisters ir ļoti 

palīdzējis man to sasniegt – man 
ir viņa veidotais loks un bultas, 
kas pēc iespējas vairāk ir pie-
mērotas tieši manam šaušanas 
stilam. Protams, arī biedrības 
„Free Wind Archers” trenere 
Kristīne Šilkina ir devusi man 
daudz noderīgu padomu. Paldies 
arī sporta klubam “Pārgauja” par 
sacensību dalības maksas seg-
šanu. Man ir liels prieks un lep-
nums arī par mūsu kluba dalīb-
nieces Elzas Līnas Andersones 
sniegumu – 2. vietu Bowhun-
ter-recurve.

E.A.: Kas Jūsu dzīvē varētu 
mainīties pēc šo rekordu 
uzstādīšanas?

K.N.M.: Uzskatu, ka, ja daudz 
strādā, tad tam ir jābūt pēcre-
zultātam. Nedaudz uzgaidīšu, 
skatīšos, kas notiks. Septembrī 
ir plānotas sacensības, kurām ir 
kvalifikācija, lai tajās piedalītos. 
Ceru, ka ar šo sasniegumu mani 
vairāk novērtēs. Šobrīd Latvijā 
nav daudz sieviešu, kas šauj ar 
garo loku. 

E.A.: Cik ilgi nodarbojies ar 
šo sporta veidu?

K.N.M.: Divarpus gadus. 
Armands uzreiz redzēja, ka es 
varētu sasniegt labus rezultā-
tus, tādēļ iedrošināja mani to 
visu apgūt. Man ir labas auguma 
priekšrocības – esmu salīdzi-
noši gara, tādēļ man ir tālāka 
sniedzamība. Arī izturība man ir 
laba, kā arī spēju kontrolēt savu 
ķermeni atbilstošās situācijās. 
Šobrīd esmu tautas sportā, gri-
bētu virzīties tālāk uz profesio-
nālo līmeni, lai gan Latvijā tam 
vēl nepievērš tik lielu uzmanību. 
Ja tautas sportā vēl varu atļau-
ties piedalīties sacensībās, tad 
profesionālā līmenī ir nepie-

Ketija Nēringa-Martinsone 
uzstādījusi divus pasaules rekordus 
šaušanā ar loku

Ketija NēringaMartinsone un Elza Līna Andersone 
IFAA sacensībās.

Trīs dienu sacensībās no 30. marta līdz 1. aprīlim Rumānijā piedalījās divas kluba 
“Free Wind Archers” pārstāves.
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Sestdien, 1. aprīlī,  Tukuma 
novada Tumes pagasta Jaun-
moku pilī jau trešo gadu Latvijā 
tika godināti „Gada balva med-
niecībā” laureāti un pasniegtas 
gada balvas trīs nominācijās – 
„Par mūža ieguldījumu mednie-
cībā”, „Par nozīmīgu ieguldījumu 
medību saimniecības attīstībā 
Latvijā” un desmit godalgas „Par 
nozīmīgu ieguldījumu mednie-
cībā reģionā”. Laureātus sveica 
Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards, Iekšlietu ministrijas 
valsts sekretāre Ilze Pēterso-
neGodmane un Zemkopības 
ministrijas parlamentārais sek-
retārs Ringolds Arnītis.

Balva „Par nozīmīgu iegul-
dījumu medību saimniecības 
attīstībā Latvijā” tika pasniegta 
Rudītei Vasilei un Vilnim Jaunze-
mam no Pārgaujas novada Strau-
pes pagasta par medību jomas 
popularizēšanu jauniešu vidū, 
medību šaušanas prasmju vei-
cināšanu un sabiedriski aktīvu 
Latvijas medniecības stiprinā-
šanu.

Vilnis Jaunzems un Rudīte 
Vasile jau desmit gadus ir iegul-
dījuši milzīgu darbu pusaudžu 
nometnes „Vanaga acs” īsteno-
šanā. Jauno mednieku nometnē 
pusaudžiem ir iespēja apgūt 
medniecības pamatus, pamat-
prasmes darbībā ar ieročiem, 
dzīvnieku un putnu bioloģiju, 
izdzīvošanu dabā, makšķerē-
šanu un daudzas citas nodarbes. 

Balvas laureāti ir izveidojuši 
vienu no labākajām medību 
šautuvēm valstī un sporta klubu 
„Mārkulīči”, kur regulāri notiek 
Latvijas čempionāta un Latvijas 
kausa izcīņas posmi šaušanas 
sportā. Šautuvē laipni tiek gai-
dīti un šaušanas prasmē apmā-

cīti jaunie mednieki, kā arī jeb-
kuram interesentam ir iespēja 
pilnveidot savas šaušanas iema-
ņas. Līdztekus uzņēmējdarbī-
bai Vilnis Jaunzems ir Latvijas 
Mednieku savienības Nacionā-
lās padomes priekšsēdētājs un 
Ziemeļvidzemes reģiona vadī-
tājs. Rudīte Vasile ir Pārgaujas 
novada domes deputāte, Attīstī-
bas un tautsaimniecības komite-
jas priekšsēdētāja, tūrisma orga-
nizatore Attīstības plānošanas 
nodaļā un līdz 2018. gadam ir arī 
starptautiskā projekta HANSA 
vadītāja Pārgaujas novadā.

Godinājumu par mūža iegul-
dījumu medniecībā saņēma 
trīs medniecības jomas izcilā-
kie pārstāvji: Andris Jaunbēr-
ziņš par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu medību šaušanas 
sporta attīstībā, jauno med-
nieku apmācību organizēšanā 
un atbalstīšanā; Uldis Krūmiņš 
par nozīmīgu ieguldījumu vilku 
medību paņēmienu izkopšanā 
un unikālo prasmju populari-
zēšanā visos valsts reģionos un 
Vitauts Gaross – mežzinātņu 
doktors, vairāk nekā 440 publi-
kāciju autors, 7 grāmatu autors 
un līdzautors, savulaik Med-
nieku un makšķernieku bied-
rības Medību sekcijas vadītājs. 
Balva „Par nozīmīgu ieguldījumu 
medību saimniecības attīstībā 
Latvijā” tika pasniegta Rudītei 
Vasilei un Vilnim Jaunzemam 
par medību jomas popularizē-
šanu jauniešu vidū, medību šau-
šanas prasmju veicināšanu un 
sabiedriski aktīvu Latvijas med-
niecības stiprināšanu.

Latvijas Mednieku savienī-
bas valdes priekšsēdētājs Jānis 
Baumanis uzskata, ka Latvijas 
medniecība un tās tradīcijas 
ir mūsu valsts kultūrvēsturis-

kais mantojums, ko raksturo 
saudzīga attieksme pret dabu, 
zināšanas un pieredze, kas pēc-
tecīgi tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē. „Patiesi priecājos, ka 
mums ir izdevies ieviest vēl 
vienu Latvijas mēroga tradīciju 
un, pasniedzot „Gada balva med-
niecībā”, jau trešo gadu cildināt 
labākos medniecības pārstāvjus, 
kas stiprina medību jomas ilgt-
spēju,” tā Jānis Baumanis.

“Gada balva medniecībā” 
tika iedibināta kā augstākā atzi-
nība par nozīmīgu ieguldījumu 
medību saimniecības attīstībā 
un medību popularizēšanā Lat-
vijas un vietējā mērogā. Šādi tiek 
veicināta atbildīga, rūpīga un 
ilgtspējīga medniecība – neatņe-
mama Latvijas kultūras sastāv-
daļa. 

Balvas iedibināšanas inicia-
tori ir valstī lielākā un ietek-

mīgākā mednieku nevalstiskā 
organizācija „Latvijas Mednieku 
savienība” (LMS) un pieredzes 
bagātākais žurnāls mednie-
kiem – MMD („Medības. Makšķe-
rēšana. Daba”). Ieceres īsteno-
šanā piedalās akciju sabiedrība 
„Latvijas Valsts meži” un Valsts 
meža dienests (VMD), finansiālu 
atbalstu sniedz Medību saim-
niecības attīstības fonds. Balvas 
kandidātus izvirzīja LMS reģio-
nālās nodaļas, VMD struktūr-
vienības, mednieku klubi, kā arī 
citas organizācijas. Šobrīd Lat-
vijā ir vairāk nekā 22 000 aktīvu 
mednieku.

Par „Latvijas Mednieku 
savienību”

„Latvijas Mednieku savie-
nība” dibināta 2011.gadā. Bied-
rības mērķis ir vienot mednie-
kus kopīgai organizētai rīcībai 
un pārstāvniecībai vietējā, valsts 

un starptautiskā mērogā. Bied-
rība veicina Latvijas dabas, īpaši 
savvaļas dzīvnieku resursu ilgt-
spējību, lai nodrošinātu medību 
pieejamību Latvijas mednieku 
sabiedrībai nākotnē, piedalās 
medību nozari ietekmējošo nor-
matīvo aktu izmaiņu un projektu 
izstrādāšanā un apspriešanā 
valsts un nevalstiskajās insti-
tūcijās. Viena no Latvijas Med-
nieku savienības prioritātēm ir 
mednieku zināšanu, kultūras un 
morāles līmeņa paaugstināšana, 
kā arī sabiedrības, īpaši zemes 
īpašnieku, izpratnes par med-
niecības nozīmi veicināšana. 
Latvijas Mednieku savienība 
apvieno vairāk nekā 9000 med-
niekus.

Jānis Baumanis,
LMS valdes priekšsēdētājs

„Gada balvu medniecībā 2016” saņem 
Rudīte Vasile un Vilnis Jaunzems no Pārgaujas 
novada Straupes pagasta

Sacensībās vajadzēja izpildīt svara stieņa spiešanu 
guļus uz atkārtojumu skaitu, sieviešu dzimuma pārstā-
vēm  ar svara stieņa svaru – 50% no ķermeņa masas, 
vīriešu dzimuma pār stāvjiem ar 90%, pusaudžiem ar  
60%. Pievilkšanās kārienā un vēderpreses vingrināju-
mus, sieviešu dzimuma pārstāvēm aizvietojot pievilkša-
nos ar  vilkšanu airēšanas trenažierī uz laika kontroli. 

U15 grupā:
1. Jānis Adrians  cīņas sporta klubs „Ferrum” Cēsis,
2. Kristaps Olehno  ZAS Valmiera,
3. Artūrs Drillis  Kocēnu pamatskola, Kocēnu novads
U18 grupā:
1. Dāvis Lūks  Cēsu novads,
2. Jānis Viktorovs  Amatas novads,
3. Nauris Šalgūns  Kocēnu pamat skola, Kocēnu novads
U23 grupā:
1. Egīls Lobuzovs  Priekuļu tehnikums,
2. Atis Cēsnieks  cīņas sporta klubs „Ferrum” Cēsis
US 18 grupā:
1. Monta Vimba  Kocēnu pamatskola, Kocēnu novads,
2. Nadīna Berga  Kocēnu pamatskola, Kocēnu novads,
3. Marta Zameca  Kocēnu pamatskola, Kocēnu novads

S1 grupā:
1. Ilva Janīte  Valmiera
2. Margita Zariņa  ZAS, Pārgaujas novads,
3. Sandra Baumane  Valmiera
S2 grupā:
1. Daiga Hofmane  ZAS, Pārgaujas novads,
2. Olga Oraševska  ZAS, Pārgaujas novads
V1 grupā:
1. Mārcis Karnets  cīņas sporta klubs „Ferrum”, Cēsis,
2. Juris Liniņš  ZAS, Limbažu novads,
3. Aivars Krustiņš  ZAS, Valmiera
V2 grupā:
1. Laimnesis Pauliņš  cīņas sporta klubs „Ferrum”, 

Cēsis
V3 grupā
1. Ivars Oraševskis  ZAS, Pārgaujas novads,
2. Valdis Mednis  ZAS, Pārgaujas novads,
3. Valdis Suharevs  ZAS, Valmiera
3. posma absolūtie uzva rētāji vīrieši:
1. Mārcis Karnets  cīņas sporta klubs „Ferrum”, Cēsis,
2. Egīls Lobuzovs  Priekuļu tehnikums,
3. Dāvis Lūks  Cēsu novads

3. posma absolūtās uzva rētājas sievietes:
1. Ilva Janīte  Valmiera
2. Margita Zariņa  ZAS, Pārgaujas novads
3. Daiga Hofmane  ZAS, Pārgaujas novads
Sacensību galvenais tiesnesis – Haralds Bruņinieks, 

sacensību sekretārs – Andris Šalgūns. Sacensības 
atbalstīja LTSA, LSFP, Kocēnu novada pašvaldība.

Noslēdzies Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā 3. posms

Godināti “Gada balva medniecībā” laureāti; to vidū Vilnis Jaunzems (pirmais no kreisās) un 
Rudīte Vasile.

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis 
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Inese Mangule, 
„Rozbeķēnu” režisore

Labs darbiņš atkal padarīts! 
Rozulā tikko aizvadītas nu jau 
par tradīciju kļuvušās gadskār-
tējās Lieldienu svinības. Kāds vēl 
šūpojas, kāds vēl meklē oliņas, 
bet pie tējas tases ir saaicināti 
galvenie Lieldienu zaķa palīgi. 
Pārsvarā Lieldienas viņiem 
paiet, strādājot un radot citiem 
prieku. Dažreiz – vairāk par 
savu pienākumu viņi neko citu 
no svētkiem neredz... Lai šoreiz 
padalās viņi savos iespaidos!

Inese Mangule (I.M.):  Ar 
lielām bažām gaidīju šo dienu, 
jo laika prognozēs meteorologi 
solīja mums Lieldienās sniegu. 
Uztraucos, kur un kā izvietosim 
mūsu daudzās atrakcijas. Bet 
šorīt, pamostoties un ieraugot 
saulīti, gribējās tik dungot R. 
Paula dziesmu: „Jauks laiciņš ir 
beidzot iegriezies, jauks laiciņš 
jau sen mums pienācies...”

Daiga Hofmane (D.H.):  Jā, 
Lieldienās laiks mūs lutināja, 
un tas mazais vēsumiņš jaut-
rībai nemaz netraucēja. Pirms 
nedēļas čaklie rozulieši sarīkoja 
talkas dienu, lai sakoptu kluba 
apkārtni un sporta laukumu. 
Tad mēs Saulīti arī „uzrunājām”, 
lai spīd pie mums arī Lieldienās. 
Paldies, Saulīt, ka mūs uzklausīji!

Vēlos pateikties arī talcinie-
kiem – Inesei Luntei, Helēnai 
Lūsiņai, Astrai Mednei, Inārai 
Kursītei, Lailai Vidiņai, Elvai 
Pužulei, Santai Solovjovai, čak-
lajai FrīdenšteinuGūtmaņu sai-
mei, kā arī mazajiem asistentiem 
Elzai Rutkai, Paulai Vidiņai un 
Gustavam Tauriņam! Kopējiem 
spēkiem paveicām ļoti daudz. 

Un savu artavu Rozulas uzpo-
šanā kā parasti deva arī mūsu 
prasmīgās floristes Iveta Adam-
sone un Gita Lunte. Šogad tapa 
liela ligzda ar krāšņām olām. 
Lieldienās pie kompozīcijas ik 
pa brīdim notika fotosesijas.

Gita Lunte (G.L.): Mūsuprāt, 
Lieldienas ir visģimeniskākie 
svētki Rozulā. Tāpēc radās ideja 
dekoram izgatavot tieši ligzdu ar 
olām, jo tā visvairāk simbolizē 
ģimeni. Ligzda ir sākums visam, 
un aplis ir nebeidzama līnija, 
kas simbolizē sauli – dzīvības 
devēju. 

I.M.:  Kad viss ir sakopts un 
izrotāts, tad svētki var sākties. 
Šogad programma bija raibu 
raiba kā Lieldienu ola, un ikviens 
varēja atrast sev ko piemērotu. 
Lieldienu ieskaņā ar latviešu 
tautasdziesmām varēja stiprināt 
savas senču saknes, sasildīt sir-
dis un iegūt iekšēju mieru Ingas 
Karpičas koncertā “DVĒSELES 
DZIESMA”. 

Iveta Adamsone (I.A.): Kon-
certs bija emociju pilns. Patī-
kami, ka mūsu jaunā paaudze 
spēj novērtēt gana nopietnu 
mūziku un ar interesi un pārlie-
cību dziedāt līdzi.

D.H.: Ar kokles spēli, smaidu 
un balsi Inga radīja vārdos neap-

rakstāmu atmosfēru – gaišu un 
mierīgu. Skatītājiem pirms kon-
certa tika iedoti dziesmu vārdi. 
Mēs nebijām ļoti aktīvi dziedā-
tāji, jo likās, ka tik dvēseliskā 
koncertā vairāk piederas tikai 
baudīt un klausīties. Pusstunda 
paskrēja kā viens mirklis. Un tad 
jau mazie un lielie klausītāji bija 
gatavi atrakcijām...

I.M.: Jā, mūsu Lieldienu atrak-
cijas gaida, tāpēc mēs rūpīgi 
gatavojāmies. Šogad kopā ar 
Lieldienu zaķi un palīgiem bijām 
sarūpējuši 12 dažādas atrakci-
jas.

Helēna Lūsiņa:  OLU RIPI-
NĀŠANA ir atrakcija, kuru orga-
nizējam katrās Lieldienās un 
kura ir viena no iecienītākajām 
un visvairāk apmeklētajām. Tajā 
piedalās visu vecumu ļaudis, bet 
lielākā daļa dalībnieku ir bērni 
un pusaudži. Daudzi atrakcijas 
cienītāji vairākas reizes atgrie-
zās, lai pārbaudītu savu veiksmi 
olu ripināšanā. Bieži vien rindu 
veidoja 1520 interesenti. Šīs 
atrakcijas vadītājiem vienmēr 
ir pamatīga fiziskā slodze, kā 
arī izturības un pacietības pār-
baude. Bet pats svarīgākais – 
iespēja redzēt tik daudz skaisti 
krāsotu olu un sagādāt prieku 
mūsu Lieldienu pasākuma 
apmeklētājiem.

Ilze Krivašonoka: Helēna 
šo atrakciju vada katru gadu un 
šogad gatavoja arī jauno maiņu. 
Viņas asistente bija Dagne 
Ceriņa. Olu ripināšana vienmēr 
beidzas pēdējā. Paldies, ka iztu-
rējāt!

Bet atrakcija OLU MEKLĒ-
ŠANA lielu prieku sagādāja 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Galvenā Lieldienu Zaķa pavadībā 

visi pa taciņu, kas bija iezīmēta 
ar pūpolu galviņām, devās mek-
lēt pārsteigumu. Šogad Zaķis 
pussimts olu bija sadējis vienā 
lielā, koši izrotātā ligzdā.  Katrs 
mazulis no tās paņēma vienu 
skaisti krāsotu olu, bet otru – 
šokolādes olu – zaķa palīgs pie-
dāvāja no sava groziņa.

Meira Mangule:  Vēl mazie 
varēja izpausties atrakcijā ZĪMĒ 
VAI KRĀSO! Kāds zīmēja Liel-
dienas, cits izkrāsoja. Kurš nezi-
nāja, ko zīmēt, varēja iedvesmu 
gūt zīmējumu izstādē „Krāšņās 
Lieldienas”, kurā bija redzami 
Raiskuma internātpamatskolas  
– rehabilitācijas centra bērnu 
darbiņi. Paldies, tie bija skaisti! 
Arī Lieldienu Zaķim patika. Gal-
venais, ka šajā atrakcijā lielākais 
prieks bija vecākiem, jo viņi 
varēja vērot, kā mazais radoši 
strādā.

I.M.: Mēs gribam, lai Lieldie-
nās ģimenes vairāk laika pavada 
kopā, tāpēc jau otro gadu veido-
jām dažādus uzdevumus ģime-
nēm. Šogad viņiem vajadzēja 
minēt mīklas, salikt pareizi ticē-
jumus, vajadzēja zināt, kā vārds 
„ola” tulkojams svešvalodās, un 
atbildēt arī uz āķīgiem jautāju-
miem. Daudziem tie sagādāja 
grūtības. Pamēģiniet atbildēt arī 
jūs! Lūk, uzdevums – Jāņa mātei 
ir trīs bērni. Vienu sauc Aprī-
lis, otru – Maijs. Kā sauc trešo 
bērnu?

Inese Lunte: Bet es vadīju 
atrakciju BRONZAS MEDAĻA. 
Mūsu novadā tik aktuālais sporta 
veids florbols bija īsts izaici-
nājums lieliem un maziem, jo 
šoreiz bumbiņu ar florbola nūju 
bija jātrāpa nevis vārtos, bet gan 
„Lieldienu zaķa mutē”. Pat pro-

fesionāļiem tas bija sarežģīts 
uzdevums. Skatoties, ar kādu 
interesi un degsmi šai nodarbei 
pievērsās daudzi mazie ķipari, 
ir skaidrs, ka jaunā florbola 
maiņa aug. Paldies aktīvākajiem 
mazajiem rozuliešiem, kuri ne 
tikai vēl un vēl centās uzdevumu 
paveikt, bet arī labprāt palīdzēja 
bumbiņu lasīšanā!

I.A.:  Atrakcijā TRĀPI, NU! 
vajadzēja mērķī mest šautriņas. 
Arī šī atrakcija bija ļoti apmek-
lēta. Tajā aktīvi piedalījās dažā-
das paaudzes – mammas, tēti, 
vecvecāki un gan lielāki, gan 
mazāki bērni. Par samestiem 
punktiem bija iespējams iegūt 
saldumu balviņas. Ar lielu inte-
resi piedalījās paši mazākie 
pasākuma apmeklētāji, kuriem 
līdzi juta viņu vecāki. Daži šaut-
riņas nāca mest atkārtoti, pat 
vairākkārt, tas liecina, ka šī 
nodarbe cilvēkiem rada patīka-
mas emocijas. 

D.H.:  Es piekritu vadīt pār-
drošāko atrakciju MET UN ĶER!. 
Mūsu novadā ir daudz drosmi-
nieku, kas nebaidās darboties 
pārī un varbūt arī mazliet nos-
mērēt drēbes ar jēlu olu... Visu 
atviegloja izsniegtie saulainie 
mētelīši. Secinājums – esam 
apveltīti ar humora izjūtu, pacie-
tību, un Balticovo olām ir ļoti 
stipra čaumala. Paldies dalībnie-
kiem!

G.L.:  Atrakcijā OLU BASKET-
BOLS dažādos augstumos un 
attālumos bija novietoti četri 
grozi ar dažādām punktu vērtī-
bām (no 5 līdz 30). Dalībniekiem 
vajadzēja mest grozos bumbiņas 
un skaitīt punktus. Paši mazākie 
dalībnieki parasti meta tuvākajā 
5 punktu grozā, un viņiem tas 
veiksmīgi sanāca. Lielie centās 
trāpīt tālākajā un vērtīgākajā 
grozā. Tikai vienam cilvēkam 

Ar raibām oliņām Lieldieniņu pavadām
izdevās iegūt maksimālos 120 
punktus. Ikviens dalībnieks sa
ņēma mazu, saldu balviņu.

I.M.:  Vēl dalībniekiem bija 
iespēja piedalīties atrakcijā AIZ-
NES MANI! Zaķa palīgs Brigita 
Kaša pieskatīja, kā ar salmiņiem 
no vienas vietas uz otru pārnes 
mazās tenisa bumbiņas. Man 
likās, ka tas ir grūti. Tur vaja-
dzēja spēcīgas plaušas un labi 
atstrādātu tehniku. Bet dalībnie-
kiem veicās labi, un saldumi bija 
godam nopelnīti. 

Renāte Hmeļņicka: Bet Liel-
dienu pasākumu bez PIEPŪŠA-
MĀM ATRAKCIJĀM vairs nevar  
iedomāties. Bērni to vien gaida, 
neskatoties uz to, ka par pieda-
līšanos našķus nedos. Lai tiktu 
pašā ‘’virsotnē‘’, bija vajadzīgs 
spēks gan rokās, gan kājās. Daži 
bērni bez palīdzības nevarēja 
augšā tikt. Paldies par palīdzē-
šanu Elvim Vilciņam! Viņš „vir-
sotnē” palīdzēja nokļūt gan lie-
lākiem, gan mazākiem bērniem. 
Varbūt nākamgad var piedāvāt 
palēkāt arī vecākiem un vecve-
cākiem? 

Turpinājums 15. lpp.
Inese Mangule (no kreisās) vada Lieldienu svinības.
 Foto: Solveiga Ruska

Inga Karpiča koncertā “Dvēseles dziesma”.  Foto: Solveiga Ruska
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PASĀKUMI MAIJĀ
1. maijā plkst. 13.00  Stalbes tautas namā 
Senioru kolektīvu festivālam “STALBES 

PAVASARIS” 10 gadu jubileja
Plkst. 13.00 amatiermākslas kolektīvu un novada iedzīvotāju 

teatralizēts gājiens no Pārgaujas novada domes ēkas uz Stalbes 
tautas namu.  Pēc gājiena amatiermākslas kolektīvu koncerts. 

Festivālā piedalīsies kolektīvi no Kaives, Liezēres, Blomes, 
Valmieras, Dikļiem, Vaidavas, Staiceles, Vidrižiem, Lēdurgas, Mālpils, 
Siguldas, Allažiem, Priekuļiem, Cēsīm, Pociema, Vaives, Raiskuma, 
Straupes un Stalbes.

Ieeja bez maksas. Pasākumu finansiāli atbalsta Pārgaujas novada 
pašvaldība un novada uzņēmēji.

•••

3. maijā plkst. 19.00 Stalbes tautas namā 
Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai veltīts 
svētku koncerts 

ar “Dziedošo ģimeņu” šova laureātiem, Rēzeknes 
Zaļā kora dalībniekiem  –  brāļiem Puncuļiem

Plkst. 22.00 svētku balle kopā ar grupu “KLAIDONIS”. Galdiņu 
rezervācija uz balli pa tālruni 26234766 (Solveiga).  Ieeja uz 
koncertu un balli – bez maksas.

•••

13. maijā plkst. 19.00 Straupes tautas namā 
Danskovītes sadzīves lugas 

“SIEVASMĀTES SENČU LAIKI” 
pirmizrāde 

amatierteātra “SAPŅOJUMS” aktieru sniegumā
Lomās: Aija Alksne, Zigrīda Krūmiņa, Ērika Ferbera, Alfs Lapsiņš, 

Sarma Zirne, Andra Āboliņa vai Jana Palsa, Baiba Tomiņa un Māris 
Tomiņš.  Muzikālais noformējums  “Pārgaujas Lakstīgalas”. Režisore 
Ināra Baltgalve. Ieeja bez maksas.

•••

19. maijā plkst. 17.00 
Raiskuma pagasta tautas namā “Auciemmuiža” 

2. tikšanās ar ZELTĪTI KAVIERI 
 vienu no pieredzes bagātākajām ārstniecības augu audzētājām 

un pārstrādātājām Latvijā.  Ieeja bez maksas.

Ina Mieze,
laukakmens izstrādājumu 
bodītes “Ezeriņi” vadītāja

Rosība radošajā darbnīcā 
“Ezeriņi” sākās jau agrā 1. aprīļa 
rītā, kad saime rūpīgi gatavo-
jās viesu uzņemšanai, lai katrs, 
kurš ieradīsies, justos gaidīts 
un prom dotos ar vēlmi atkal 
atgriezties. Pasākuma svinīgajā 
atklāšanā čaklā “Ezeriņu” saime 
aicināja viesus pulcēties pie  
“Ezeriņu altāra” un īstā akmens 
lielgabala, kur SIA “Aivars  K” 
valdes priekšsēdētājs Artis Ker-
liņš un laukakmens izstrādā-
jumu bodītes “Ezeriņi” vadītāja 
Ina Mieze pateicās visiem par 
ierašanos un ieskicēja nākotnes 
vīzijas. Lai ikviens tuvāk un tālāk 
dzirdētu, ka “Ezeriņu” sētas vārti 
atkal plaši atvērti ciemiņiem, 
pret debesīm tika raidīti trīs 
šāvieni no akmens lielgabala. 

Pirmais – lai izgaiņātu drūmos 
lietus mākoņus virs “Ezeriņu” 
debesīm, otrais – lai jaunas ide-
jas un veiksme vienmēr būtu 
klāt, bet trešais – par godu mīļa-
jam Meistaram Aivaram Kerli-
ņam. 

Ikviens ciemiņš tika cienāts 
ar uzņēmuma “Aivars  K” vadī-
tāja Arta Kerliņa gatavo togardo 
gulašzupu un uzņēmuma 
akmeņ kaļa Valtera Vestberga 

Laukakmens izstrādājumu bodītes “Ezeriņi” 
sezonas atklāšanas pasākums 1. aprīlī

cepto, mutē kūstošo šašliku. 
Veikaliņa iekštelpās katram bija 
iespēja nedaudz patverties no 
svētību nesošā lietus un sasil-
dīt rokas, baudot karstu tēju 
vai kafiju un kādu gardu kūkas 
gabaliņu, kā arī piedalīties čet-
ros nelielos konkursos. Kon-
kursa dalībniekiem bija jāatsauc 
atmiņā latviešu dziesmu teksti, 
kuros minēti akmeņi, pareizā 
secībā jāsakārto latviešu tau-

tasdziesmas, jāmin latviešu tau-
tas mīklas, kuru atminējumus 
iespējams atrast visā “Ezeriņu” 
teritorijā, kā ar jāpierāda savas 
zināšanas par uzņēmuma SIA 
“Aivars  K” un “Ezeriņu” vēs-
turi. Katra konkursa uzvarētājs 
saņēma nelielu balvu, protams, 
no Latvijas laukakmens.

Pasākuma apmeklētāji 
visas dienas garumā varēja ne 
tikai aplūkot, nofotografēt un 
iegādāties čaklo akmeņkaļu un 
kalēju kopdarbus – lielākus un 
mazākus akmens izstrādājumus, 
bet arī savā īpašumā iegūt kādu 

Turpinājums no 14. lpp.

Ēriks Lobuzovs:  Šogad arī 
lielie varēja pārbaudīt savus 
spēkus. Pateicoties projektam 
„Par aktīvu atpūtu Rozulā”, tagad 
mums ir lieliski vingrošanas 
un pievilkšanās stieņi. Tos tad 
izmantojām atrakcijā PIEVEL-
CIES UN UZVELCIES!. Pievilkties 
gribētāju netrūka – piedalījās 
gan mazi, gan lieli. Uzdevums 
bija vienkāršs – pievelcies vis-
maz 5 reizes un saņem balvā 
vitaminizētu dzērienu. Dažs labs 
pievilkās pat 20 reizes. Par cen-
tību un uzdrīkstēšanos varēja 
tikt arī pie salda kārumiņa. 
Uzslavu pelnījušas arī 2 meite-
nes, kuras centās pievilkties. 

 I.M.:  Šogad spēcīgie un dros-
mīgie vīri atkal varēja pārbaudīt 
savus spēkus, rāpjoties Umurku-
mura stabā pēc balvām. Zinot, 
cik tas ir grūts uzdevums, šogad 
nolēmām balvas augšā pakārt 
garākās auklās. Bet tik un tā – 
tikai vienam puisim izdevās to 
izdarīt ar paša spēkiem, un viņš 

varēja pasniegt savai dāmai 
nonesto šampanieti un šoko-
lādes zaķīti. Pārējie izmantoja 
komandas darbu un centās bal-
vas iegūt, kāpjot viens otram uz 
pleciem. Vīri un puiši, trenējie-
ties un kļūstiet stiprāki, lai varat 
parādīt sevi nākamajās Lieldie-
nās! Paldies Aivaram Lapsam 
par balvu kāršanu!

Paldies teica arī kārumnieki, 
kuri Lieldienās nobaudīja Mudī-
tes Virtuves gādāto sātīgo un 
silto pavasara zupu. Tika pie-
pildīts ikgadējais, teju 40 lit-
rus ietilpīgais soļankas katls, 
kas šoreiz izrādījās par mazu. 
Saimniece Mudīte Rutka teica: 
“Nezinu, vai pie vainas bija 
vēsais laiks vai pasākuma norise 
pusdienlaikā, bet šoreiz katls 
iztukšojās ātrāk, nekā citugad. 
Aprēķinājām, ka pie mums bija 
atnākuši ap 120 ēdāju. Nākam-
gad būs jāvāra vairāk!” 

Prieks, ka šogad tiešām bija 
daudz Lieldienu svinētāju – vai-
rāki simti. Vietējie teica, ka tik 

daudz mašīnu vienkopus Rozulā 
sen nebija redzēts. Bija salik-
tas gandrīz no viena Divupes 
tilta līdz otram... Un jauki, ka 
visi bijām kopā un Lieldieniņas 
pavadījām!

Lai tik lieli svētki izdotos, 
ir iesaistīti daudzi! Tāpēc PAL-
DIES visiem, kas palīdzēja, kas 
atbalstīja un piedalījās! Vēl pal-
dies par čaklajām rokām brāļiem 
Steināram, Jānim un Robertam 
Brūveriem, Lāsmai un Aivim 
Manguļiem, Guntim Pužulam, 
palīgiem Ervīnam Pokkeram, 
Dimitrijam Solovjovam, Reinim 
Rutkam! Par piepūšamajām 
atrakcijā paldies Dacei Lūkinai, 
par to atvešanu   PKS “Straupe” 
un šoferim Andrim Mednim! Pal-
dies par gardajām balviņām SIA 
“Vienotnes” un personīgi Nor-
mundam Ruķim, Mārim Šķeste-
rim, Agnesei Bržeskai! Par finan-
siālu atbalstu paldies Pārgaujas 
novada pašvaldībai!

Uz tikšanos nākamgad, 
1.  aprīlī – Joku Lieldienās!

Ar raibām oliņām Lieldieniņu pavadām

gardu vai praktisku lietu no 
tirdziņa dalībniekiem: Ineses 
Mangules (“Dabas spēks”), Ivetas 
Kazerovskas (“Kuiķīšu kārumi”), 
Inetas Gulbes (SIA “Real bread”), 
Sintijas Rudes (“Latvijas 
Ķiploks”), kokamatnieka Jura 
Renča un Jāņa Baloža (“Vaidavas 
keramika”).

Pasākuma laikā “Ezeriņu” 
saime no apmeklētājiem saņēma 
daudz smaidu, pozitīvu emociju 
un laba vēlējumus nākotnei, 
kas vēlreiz apliecina, ka viss 
iecerētais izdosies.

Ieskats “Ezeriņu” sezonas atklāšanas pasākumā. Foto: Marta MartinsoneKaša
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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!

Martā
mūžībā
aizgājuši

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  7. un 21. maijā

Sveicam
aprīļa jubilārus!

Martā
novadā dzimuši

Mobilais mamogrāfs Cēsīs
Trešdien, 3. maijā, otrdien, 9. maijā, un otrdien, 23. maijā, 

no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00  
Cēsīs, Vienības laukumā 2a 

būs iespēja veikt diagnostiku mobilajā mamogrāfā.

Ar Nacionālā veselības die nesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR; 
bez nosūtījuma – 20,00 EUR.

*Īpašais piedāvājums  D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
Pacientu pieņemšana notiek pēc iepriekšējā pieraksta pa 

tālruni 25431313.
   Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 010064111
   Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa

Raiskuma pagastā
Alfrēds Voldemārs Asaris – 
            83 gadi
Verners Oskars Blaus – 80 gadi
Maija Caune – 90 gadi
Rita Cilinska – 80 gadi
Ilga Ārija Hauka – 80 gadi
Jānis Gunārs Kiršteins – 83 gadi
Genovefa Krasovska – 89 gadi
Evalds Oraševskis – 82 gadi
Zina Rudzīte – 95 gadi
Elmārs Šreibers –  88 gadi
Vilis Zvirbulis – 80 gadi

Stalbes pagastā
Veronika Kokiņa – 82 gadi

Straupes pagastā
Aina Blate – 90 gadi
Vija Krasnā – 84 gadi
Aija Lauga – 81 gads
Vilma Viļumsone – 94 gadi

Stalbes pagastā 
Olafs Grīnmanis

Raiskuma pagastā
Juris Radziņš
Pauls Puriņš

Straupes pagastā
Renārs Ozoliņš

Mendija Kārkliņa

Raiskuma pagastā
Andris Spalis 71 g.v.
Boriss Nidikovs 51 g.v.

Straupes pagastā
Melita Krastiņa 64 g.v  
Ruta Židava 75 g.v
Raitis Diks 65 g.v.

AKTUĀLA VAKANCE
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Pārgaujas novada pašvaldība aicina pieteikties kandidātus 
bāriņtiesas locekļa amatam (0,5 slodzes, darba vieta Straupes 
pagastā) uz pieciem gadiem

Prasības pretendentam:
• Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
• sasniegts 30 gadu vecums; 
• iegūts vismaz akadēmiskais vai profesionālais bakalaura 

grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai cita kvalifikācija 
pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību 
zinātnēs, un ne mazāk kā trīs gadu pieredze attiecīgajā specialitātē; 

• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; 
• nevainojama reputācija;
• izpratne par bāriņtiesas darbības principiem; 
• bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja 

tos pielietot praksē; 
• saskarsmes prasmes un augsta atbildības sajūta;
• labas komunikācijas spējas, prasme strādāt paaugstinātas 

spriedzes apstākļos; 
• spēja analizēt situāciju, patstāvīgi rīkoties un pieņemt 

lēmumus; 
• prasme strādāt ar datorprogrammu MS Office; 
• nav sodīts par kriminālpārkāpumiem un nav pārkāpis bērnu 

tiesību aizsardzības normas;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Galvenie darba pienākumi:
• sagatavot dokumentus administratīvo lietu izskatīšanai sēdē;
• pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesās; 
• aizstāvēt bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesības 

un intereses;
• risināt aizbildnības un aizgādnības attiecības;
• organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un 

iesniegumu izskatīšanā;
• izdarīt apliecinājumus.
Pieredze bāriņtiesas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• profesionālās kompetences apmācības;
• interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• dzīves apraksts (CV); 
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 
Dokumenti iesniedzami 
personīgi Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes 

pagastā, Pārgaujas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai
nosūtot elektroniski uz pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

līdz šā gada 12. maijam (ieskaitot).
Papildu informācija pa tālr. 22026520 
vai epastu renate.kalnina@pargaujasnovads.lv 

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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