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2013. gada 1. jūnija pašvaldību 
vēlēšanās vēlētāju aktivitāte Pārgaujas 
novadā bija 56,03%, kas bija viens no 
augstākajiem rādītājiem valstī. Arī šoreiz 
aicinām aktīvi piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās, jo katra balss ir svarīga!

Pārgaujas novadā darbosies 3 vēlē
šanu iecirkņi: 

381. Raiskuma vēlēšanu iecirknis – 
Raiskuma pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, 
Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads LV-4146;

384. Stalbes vēlēšanu iecirknis – 
Pārgaujas novada pašvaldība, „Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4151;

385. Straupes vēlēšanu iecirknis – 
Straupes pagasta pārvalde, “Tautas 
nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads, LV-4152.

! Iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības 
traucējumiem.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību 
vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, ir no 
plkst. 7.00 līdz 22.00. 

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas 
stundas dienā var nobalsot iepriekš:

31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00,
1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00,
2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija 
var pieteikt balsošanu savā atrašanās 
vietā, nogādājot iesniegumu iecirknī, ko 
vēlētāja vārdā var izdarīt jebkura viņa 
uzticības persona. Šo iespēju var izman-
tot, ja vēlētājs 3. jūnijā atradīsies sava 
iecirkņa teritorijā.

Nobalsot, uzturoties ārvalstīs, paš-
valdību vēlēšanās nav iespējams.

Neskaidru jautājumu gadījumā zvaniet 
Pārgaujas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājam Ilgonim Vimbam pa 
tālruni 29363644.

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

Kā ierasts pašvaldības kultūras 
darbinieces parūpējās par svētku 
noskaņas radīšanu jau 3. maija vakar-
pusē, kad Stalbes tautas namā varēja 
baudīt Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltītu svētku 
koncertu ar „Dziedošo ģimeņu” šova 
laureātiem, Rēzeknes Zaļā kora dalīb-
niekiem – brāļiem Puncuļiem. Māksli-
nieki parūpējās gan par smiekliem, gan 
radīja saliedētības sajūtu, jo tika izveidots 
jauns jauktais koris “Punculīši”, kas no 
sirds dziedāja līdzi ikreiz, kad mākslinieki 
to lūdza. Pēc koncerta, kad bija jau gana 
izdziedāts, apmeklētāji varēja izdejoties 
pie grupas “Klaidonis” dziesmām.

Aizsāktā tradīcija 4. maijā svinēt 
Baltā galdauta svētkus plešas plašumā. 
Tas ir iemesls, lai noteiktā dienā un 
vietā pulcētos kopā lielākās vai mazākās 
grupās ģimenes, draugu vai kaimiņu lokā 
un stiprinātu attiecības. Šogad Brigita 
Puriņa aicināja svinēt Baltā galdauta 
svētkus daudzdzīvokļu māju pagalmā 
Straupes pusē. Pie kopīgi sarūpētā 
mielasta tika pārrunātas atmiņas, kā 
katrs šo laiku pavadīja, ko domāja, kā tas 
mūs ietekmējis šodien. Guna Rukšāne ar 

Pārgaujas novadā atzīmēta 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadiena

Pašvaldību 
vēlēšanas 2017 – 
iecirkņi un to 
darba laiks

mazmeitu bija sagatavojušas jautājumus 
par tā laika notikumiem un sarūpējušas 
balvas ātrākajiem pareizo atbilžu 
teicējiem. Jautājumi bija tik interesanti, 
ka tie izraisīja arī papildu diskusijas un 
stāstus. Paldies par pasākumu! 

Aicinām ielūkoties Pārgaujas novada 
mājaslapas sadaļā “Galerijas”, kur ir 
apskatāmas bildes no šiem pasākumiem. 
Lai tas raisa vēlmi arī nākamajā gadā 
svinēt šos svētkus!

Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem 
Pārgaujas novada svētku ietvaros plā-
nota izstāde “Pārgaujas novads TOREIZ 
UN TAGAD”, kuras ietvaros tiks atrādī-
tas novada fotogrāfijas. Izstādes mērķis 
ir ļaut apmeklētājiem aizceļot pagātnē 
un ielūkoties, kā mums labi zināmas un 
mīļas vietas izskatījušās kādreiz un salī-
dzināt ar to, kā ir šodien.

Noteikti mums katram mājās ir 
saglabājušās melnbaltas vai krāsainas 
fotogrāfijas, kas uzņemtas desmit, div-
desmit, četrdesmit, sešdesmit vai pat vēl 
vairāk gadu atpakaļ. Un nereti ir tā – jo 

vairāk gadu ir pagājis kopš fotogrāfijas 
uzņemšanas, jo grūtāk ir pazīt to, kas tajā 
attēlots. Aicinām iedzīvotājus pārskatīt 
savus bilžu albumus un atrast fotogrāfijas, 
kas uzņemtas Pārgaujas novadā TOREIZ. 

Kas jāņem vērā, lai piedalītos izstādē? 
• Pāršķirstot bilžu albumus, mēģiniet 

atrast pagātnes foto grāfijas, kurās re -
dzami Pārgaujas novada āra skati (tajās 
var būt attēlotas gan mājas, gan ainavas).

• Izvēlieties pēc Jūsu ieska  tiem 
labākās TOREIZ fotogrāfijas.

• Brīvā stilā izveidojiet aprakstu par 
šīm fotogrāfijām, iekļaujot precīzu tās 
uzņemšanas vietu un autoru.

• Iesniedziet fotogrāfijas kopā 
ar aprakstiem Straupes, Stalbes vai 

Novada svētkos tiks veidota izstāde 
“Pārgaujas novads TOREIZ un TAGAD”

Raiskuma bibliotēkā vai zvaniet pa tālruni 
22485145 (Madara), vienojieties par 
citu iesniegšanas vietu, līdz 2017. gada 
30. jūnijam. 

Līdz Pārgaujas novada svēt kiem 
tiks apsekotas iesniegto fotogrāfiju 
uzņemšanas vietas un uzņemti jauni 
fotoattēli ar to, kā tās izskatās TAGAD. 

 Kopā saliktās TOREIZ un TAGAD 
fotogrāfijas varēs apskatīt Pārgaujas 
novada svētkos. Izstādes atklāšanas laiks 
un vieta vēl tiks precizēta. Sekojiet līdzi 
informācijai, lai vairāk uzzinātu gan par 
izstādi, gan arī par svētku programmu un 
gaidāmajām aktivitātēm.

 Pēc izstādes autoriem tiks nodotas 
atpakaļ iesniegtās fotogrāfijas! 

Veidosim svētkus kopā!
Pārgaujas novada svētki 2017. gadā 

tiks svinēti no 14. līdz 16. jūlijam.

Brigita Puriņa atklāj Baltā galdauta svētkus daudzdzīvokļu māju pagalmā Straupes 
pusē. Foto: Elīna Astahovska

https://www.cvk.lv/pub/public/31494.html
https://www.cvk.lv/pub/public/31494.html
https://www.cvk.lv/pub/public/31494.html
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Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

Ar 23. marta domes sēdes 
lēmumu tika izsludināts foto-
konkurss „Novads no cita skatu 
punkta”. Konkursa mērķis bija 
iesaistīt novada foto grāfus un 
amatierus māksli nieciski kva-
litatīvu un oriģinālu Pārgaujas 
novada fotoattēlu radīšanā un 
Pārgaujas novada fotoattēlu krā-
jumu papildināšanā. Fotoattēlus 
kon kursam varēja iesniegt līdz 
2017. gada 22. maijam. 

Lai izpētītu iedzīvotāju 
ieinte resētību piedalīties šāda 
veida konkursā un papildus 
pievērstu tam uzmanību, novada 
mājaslapā aprīļa mēnesī tika 
ievietots jautājums par dalību 
fotokonkursā. 

Lai gan fotokonkurss šobrīd 
ir noslēdzies, līdz pat izstādes 
atkāšanas brīdim netiks atklāti 
iesūtītie darbi un darbu autori, 
lai iedzīvotājiem būtu lielāka 
interese apmeklēt izstādi.

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pirms domes sēdes deputāti 
noklausījās ZAAO sniegto infor-
māciju par atkritumu apsaim-
niekošanu – kas izdarīts 
iepriekšējā gadā, kas plānots 
nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīts 21 
jautājums:

• deputāti noklausījās 
pašval dības izpilddirektores 
M. Drubiņas sniegto pārskatu 
par 23.03.2017. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu 
un pieņēma to zināšanai;

• apstiprināja Pārgaujas 
novada pašvaldības 2016. gada 
konsolidēto gada pārskatu;

• nolēma veikt grozījumus 
Pārgaujas novada domes 
26.01.2017. lēmumā “Par Pār-
gaujas novada pašvaldības 
darbi nieku amata vienību 
sa raksta aktualizēšanu” (proto-
kols Nr. 1, 4.§); 

• noteica samaksu par darbu 
Pārgaujas novada Darīju mu ar 
lauksaimniecības zemi izvēr-
tēšanas komisijā un vēlēšanu 
komisijā;

• nolēma mainīt nosaukumu 
un adresi Pārgaujas novada 

Ņemot vērā pašvaldības informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” maija numura izdošanas 
datumu, šajā reizē nav publicēts Pārgaujas novada domes 25. maija sēdes apskats. 

Tas tiks publicēts jūnija izdevumā. 

2017. gada 3. jūnijā, sest-
dienā, Latvijā notiks republi-
kas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanas, kurās būs 
jāievēl deviņu republikas pilsētu 
un 110 novadu domju deputāti. 
Pārgaujas novadā ir iesniegti 
divi deputātu kandidātu 
sa raksti, no kuriem Pārgau
jas novada domē tiks ievēlēti 
9 deputāti uz nākamajiem čet
riem gadiem.

Statistika (informācijas avots: 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapa)

Kandidātu skaits: 23
Sarakstu skaits: 2

Dzimums
Kandi-

dātu 
skaits

Procenti

Vīrieši 19 82,61%
Sievietes 4 17,39%

Vecums
Kandi-

dātu 
skaits

Pro-
centi

2130 gadi 1 4,35%
3140 gadi 4 17,39%
4150 gadi 6 26,09%
5160 gadi 9 39,13%
6170 gadi 3 13,04%

Raiskuma pagasta nekustama-
jam īpašumam „Jaunbrenguļi 1”;

• nolēma piešķirt adresi 
Raiskuma pagasta nekustamā 
īpašuma „Estrāde” plānotajai 
jaunbūvei;

• nolēma atcelt ciema sta-
tusu Pārgaujas novada Straupes 
pagasta ciemam Mazstraupe;

• nolēma atļaut sadalīt Pār-
gaujas novada Straupes pagasta 
nekustamo īpašumu „Plēsumi”, 
izveidojot jaunu nekustamo īpa-
šumu, un piešķīra tam nosau-
kumu; 

• noteica lietošanas mērķi 
nekustamajam īpašumam Stal-
bes pagasta zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 4280 007 
0464;

• veica precizējumus 2017. 
gada 23. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par reklāmas 
un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu Pārgaujas novadā”;

• nolēma noslēgt līgumus 
par medību tiesību nodošanu 
biedrībai “Mednieku klubs 
Rozula” un mednieku klubs 
“VIRSĀJI”;

• nolēma iznomāt daļu no 
nekustamā īpašuma „Ezera ielas 
tīrumi”, Raiskuma pagastā;

• nolēma piešķirt zvejas 
rīku licenču piešķiršanu zvejai 
ar tīkliem Lielā Bauža ezerā un 

Izstāde tiks atklāta 14. jūlijā 
Raiskuma estrādē. Uz tās atklā-
šanu ir aicināts ikviens novada 
svētku viesis, kā arī šis būs brīdis, 

Pašvaldību 
vēlēšanas 2017 
Pārgaujas novadā

Vēlētāju apvienība
“Vienoti novadam”
Kandidāti:
1. Hardijs Vents
2. Imants Kalniņš
3. Monvids Krastiņš
4. Jānis Plūme
5. Normunds Ruķis
6. Uldis Ezers
7. Rudīte Vasile
8. Jānis Bērziņš
9. Iveta Adamsone
10. Ilmārs Āboliņš
11. Muntis Mednis

Vēlētāju apvienība
“Domubiedri”
Kandidāti:
1. Alfs Lapsiņš
2. Juris Baltgalvis
3. Ainārs Amantovs
4. Guna Rukšāne
5. Austris Ekerts
6. Ādolfs Čudarāns
7. Inese Mangule
8. Mārtiņš Martinsons
9. Aleksandrs Gulbis
10.  Raimonds Mežaks
11. Aldis Ābols
12. Valts Bahmanis

Plašāka informācija par kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā 
www.cvk.lv.

Piezīme: kandidātu vecums 
tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu – 
2017. gada 3. jūniju.

Vidējais vecums: 49,6 gadi
Vecākais kandidāts: 68 gadi
Jaunākais kandidāts: 29 gadi

Pilsonības 
valsts

Kandi-
dātu 

skaits
Pro-
centi

Latvija 23 100%

Tautība
Kandi-

dātu 
skaits

Pro-
centi

Latvietis/
latviete 23 100%

Kandidē-
šanās 

pazīme

Kandi-
dātu 

skaits
Pro-
centi

Dzīvo 22 95,65%
Ir tikai 

īpašums 1 4,35%

Dzīves-
vieta

Kandi-
dātu 

skaits
Pro-
centi

Cēsu 
novads 1 4,35%

Pārgaujas 
novads 22 95,65%

Pārgaujas novada domes 
27. aprīļa sēdes apskats

Sāruma  ezerā;
• nolēma pagarināt zemes 

nomas līgumu par nekustamo 
īpašumu „Ieviņas”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā;

• nolēma atļaut mainīt 
zemes lietošanas veidu Pārgau-
jas novada Straupes pagasta 
nekustamā īpašuma „Zemes 
gabals Nr. 20” zemes vienībai;

• nolēma piešķirt pašval-
dībai piederošo dzīvojamo pla-
tību, noslēdzot īres līgumu uz 
3 gadiem;

• nolēma apstiprināt kār-
tību, kādā tiek piešķirta atļauja 
pavadīt tūristus un tūristu gru-
pas projekta HANSA ietvaros 
izstrādātajos tūrisma maršru-
tos;

• nolēma piešķirt adresi Pār-
gaujas novada Stalbes pagasta 
nekustamā īpašuma „Mazbebri” 
zemes vienībai un ar to funkcio-
nāli saistītajām būvēm.

Nākamā domes sēde notiks 
25. maijā plkst. 15.00 Stalbē.

Ar pieņemto lēmumu iz  klāstu 
var iepazīties Pārgau jas novada 
pašvaldības klientu ap   kalpo -
šanas centrā Stalbē un mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv.

Pārgaujas novada mājaslapas aprīļa 
jautājuma rezultātu apkopojums par 
ieinteresētību piedalīties fotokonkursā 
„Novads no cita skatu punkta”

kad tiks atklāts fotokonkursa 
uzvarētājs, kurš iegūs galveno 
balvu – lidojumu ar gaisa balonu 
virs Pārgaujas novada 1(vienai) 
personai.

Sekojiet līdzi informācijai 
arī turpmāk, lai vairāk uzzinātu 
par svētku programmu un 
gaidāmajām aktivitātēm. Svētku 
laikā tiks izlozētas vēl 3 biļetes 
lidojumam ar gaisa balonu virs 
Pārgaujas novada. 

Uz tikšanos 14.–16. jūlijā 
Pārgaujas novada svētkos!

Maija mēneša 
jautājums

Vai plānojat piedalīties 
Pašvaldību vēlēšanās 2017?

• jā;
• nē;
• vēl nav izlemts.

Atbildēt uz mēneša jautājumu 
variet Pārgaujas novada mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv 

Baiba Zvejniece, 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Ar valsts atbalstu, saņemot 
mērķdotācijas pašvaldības pasā-
kumu īstenošanai, šajā gadā Pār-
gaujas novadā uzsākta vairāku 
projektu realizācija: 

1) Stadiona un sporta lau-
kuma pārbūve Stalbē (dotācija 
30 000 eiro, dotāciju piešķir 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM)); 

2) Interaktīvās tāfeles iegāde 
Raiskuma internāt pamatsko - 
las-rehabilitā cijas centram (do -

tā  cija 1500 eiro, dotāciju piešķir 
VARAM); 

3) Dabas un tehnoloģiju 
parka izveidei ZAAO poligonā 
Daibe (dotācija 897 561 eiro, 
dotāciju piešķir Izglītības un 
zinātnes ministrija); 

4) Dabas un tehnoloģiju parka 
ZAAO poligonā Daibe dabas 
takas izveidei (dotācija 5000 
eiro, dotāciju piešķir VARAM). 
Dotācijas projektu īstenošanai 
tiek piešķirtas, pamatojoties 
uz valsts budžeta programmu 
12.00.00 “Mērķdotācijas pašval-
dību pasākumiem” 2017. gadā. 

Ar valsts atbalstu 
uzsākta vairāku 
projektu realizācija

Vai iesniegsiet savu 
fotoattēlu konkursā 

“Novads no cita skatu 
punkta”?

Jā, 
14 balsis

Nē
56 balsis

Vēl nav 
izlemts

25 balsis

44 %

11 %

20 %

12 %

Nē, jo deklarētā 
dzīvesvieta ir citur, 

15 balsis

Nav zināms par 
šāda konkursa 

norisi, 18 balsis

14 %
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Vērtēšanas komisija izvērtēja 
iesniegtos projektus Pašvaldību 
projektu konkursā 2017. Šogad 
kopā tika saņemti tikai 6 pro-
jektu pieteikumi – 4 pieteikumi 
vides un infrastruktūras sakār-
tošanas un labiekārtošanas akti-

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldība 
īstenojusi projektus “Drona 
iegāde zivju resursu aizsardzībai 
Pārgaujas novada ūdenstilpēs” 
un “Eholotes iegāde zivju 
resursu aizsardzībai Pārgaujas 
novada ūdenstilpēs”, kas īstenoti 
Zivju fonda pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai paš-
valdības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība”. 

Zivju fonda piešķirtais finan-
sējums projektam “Drona iegāde 
zivju resursu aizsardzībai 
Pārgau jas novada ūdenstilpēs” 
ir 1359,20 EUR, un projektam 

Atbalstītie projekti Pašvaldības 
projektu konkursā 2017

vitātē un 2 pieteikumi sabied-
riskās kultūras vai izglītojošu 
pasāku mu aktivitātē.

Konkursa mērķis ir veici-
nāt Pārgaujas novada iedzīvo-
tāju dzīves vides sakārtošanu 
un uzlabošanu, sekmēt sadar-
bību ar pašvaldību, sabiedrību 
un novada uzņēmējiem, kā arī 
iedrošināt novada iedzīvotā-
jus īstenot pašu radītas idejas, 
kas ir būtiskas novada kopē-

jai attīstībai ilgtermiņā. Pro-
jekts ir jāīsteno līdz 2017. gada 
1. decembrim. Rezultātu apko-
pojuma tabulā var redzēt, ka šī 
gada apstiprinātie projekti būs 
ilgtermiņa ieguvums Pār gaujas 
novada iedzīvotājiem un apmek-
lētājiem. Konkursa budžets bija 
4000 EUR, bet nepie ciešamais 
finansējums 6 pro jektu īsteno-
šanai ir 2990 EUR.

“Eholotes iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Pārgaujas novada 
ūdenstilpēs” – 2765,82 EUR, 
nepieciešamo līdzfinansējumu 
nodrošina Pārgaujas novada 
pašvaldība. Zivju fonda padome 
projektus apstiprinājusi 2017. 
gada 25. aprīlī, Zivju fonda 
protokols Nr.4.1-28e/4/2017.

Iegādāts drons un 
eholote zivju resursu 
aizsardzībai Pārgaujas 
novada ūdenstilpēs

Laima Poriete  
un Nellija Lapšāne,
Dzimtsarakstu nodaļa

Tavas rokas vēju glāsta, 
Tavas rokas Sauli nes.
Nav par Tavām rokām
siltāku uz pasaules.

Šogad Mātes dienā, ko atzī-
mēja 14. maijā, Raiskuma 
pagasta tautas namā Auciem-
muižā svinējām 2016. gadā dzi-
mušo bērnu svētkus, uz kuriem 
aicinājām bērniņus kopā ar 
vecākiem, vecvecākiem, lielāka-
jiem brāļiem un māsām.

Šajos svētkos ir iespēja apska-
tīt vienaudžus, salīdzināt, cik 
kurš liels izaudzis, iepazīt, ar ko 

kopā būs jādarbojas bērnudārzā, 
ar ko kopā skolā zinības jākrāj. 
No pagājušajā gadā 40 dzimuša-
jiem mazuļiem pieteicās 22, bet 
pasākumu ap meklēja 19.

2016. gads skaitļos:
Pārgaujas novadā dzimuši 40 

bērni: 19 meitenes un 21 zēns.
Pa pagastiem: 

• Raiskuma: 8 meitenes un 8 
zēni; 
• Stalbes: 4 meitenes un 3 zēni;
• Straupes: 7 meitenes un 10 
zēni.

Vecāki vārdus saviem lolo-
jumiem izvēlas dažādi – gan pēc 
labskanīguma, gan pēc stipruma, 
gan arī pēc tā – lai tāda vārda 
“valkātāju” skaits pagastā/ 

nova dā būtu pēc iespējas mazs. 
Interesanti, ka iepriekšējā gadā 
katrs pagasts ir ticis pie Alises 
un Martas, varbūt aizmirstāki 
un mazāk dzirdēti ir – Alvīne, 
Kate, Sāra, Gabriela, Kerija un 
Karolīna. Puišiem populārākais 
vārds – Oskars, taču arī viņiem 
liela vārdu dažādība: Everts, 
Regnārs, Hugo, Gabriels un 
Dominiks.

Pateicamies vecākiem par 
atsaucību un dalību svētkos!

Aicinām 2016. gadā dzi
mu šo bērnu vecākus, kuri 
neap  meklēja svētkus dažādu 
iemeslu dēļ, ierasties Stalbē 
darba laikā, lai saņemtu 
dā vanu savam mazulim.

Notikusi 2016. gadā dzimušo 
bērniņu godināšana

Jau sesto gadu pēc kārtas 
izsludināts konkurss “Skaistākā 
lauku saimniecība 2017”. Cīņā 
par 2017. gada skaistākās 
Latvijas lauku saimniecības 
titulu aicinātas pieteikties zem-
nieku saimniecības vai viensētas, 
kuras lepojas ar sakārtotu 
saimniecību un skaistu un 
sakoptu sētu. Pieteikumus 
konkur sam aicina sūtīt, rakstot 
uz saimnieciba@santa.lv, līdz 
šī gada 30. jūnijam. Skaistāko 
saimniecību atlase un finālistu 
izvēle notiks vasaras laikā, 
savukārt uzvarētāja paziņošana 
notiks šī gada oktobrī. Konkursu 
“Skaistākā lauku saimniecība 
2017” organizē Latvijas vadošais 
piena pārstrādes uzņēmums 
Food Union un vienīgais Latvijas 
lauku dzīvesstila žurnāls 
IEVAS Māja, konkursa patrons 
ir Latvijas valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.

Konkursa “Skaistākā lauku 
saimniecība 2017” uzvarētājs 
kā ierasts balvā no Food Union 
saņems apmaksātu brau cienu 
divām personām uz Berlīnes 
Zaļo nedēļu – pasaules lielāko 
starptautisko pārtikas, lauk-
saimniecības un dārzkopības 
izstādi 2018. gada 19.–28. 
janvārī, kā arī citas vērtīgas 
dāvanas no Food Union un 
žurnāla IEVAS Māja.

Papildus galvenajai balvai 
konkursā tiks pasniegtas divas 
papildu nominācijas. Food 
Union piedāvā nomināciju 
“Ilgtspējīgākā saimniecība 2017”, 

lai izceltu tās skaisti sakoptās 
zemnieku saimniecības, kas 
jaundibinātas vai pārņemtas 
no ģimenes vecākās paaudzes 
pēdējo piecu gadu laikā un 
kuras piedzīvo jaunu izaugsmes 
tempu. Žurnāls Ievas MĀJA 
uzskata, ka katram latvietim 
gribas savus Straumēnus, sētu, 
kur viss notiek gadalaiku ritmā, 
kur plecu pie pleca strādā 
vairākas paaudzes, kur godā 
tiek celtas senču tradīcijas un 
darba tikums. Žurnāls Ievas 
MĀJA meklēs tieši Straumēnu 
garu visās sētās, un piedāvā 
nomināciju „Straumēnu gara 
mantinieki 2017”. 

Konkursā aicināts pieteik ties 
ikviens zemnieku saimniecības 
īpašnieks, kurš veic lauksaim-
niecisko darbību un ir izveido-
jis skaistu, sakoptu lauku sētu. 
Lauku saimniecības konkursā 
var pieteikt arī citi – šo saim-
niecību īpašnieku radi, draugi, 
paziņas, kaimiņi vai sadarbības 
partneri. 

Lai pieteiktos, jāsūta zem
nieku saimniecības nosau
kums, saim nieka vārds, 
uzvārds, adrese un kon
takti, kā arī pieteicēja vārds, 
uzvārds un kontakti uz 
epastu saimnieciba@santa.lv 
līdz šī gada 30. jūnijam. 

Detalizēts konkursa nolikums 
atrodams:

https://www.manizurnali.lv/
IEVAS_MAJA/skaistaka_lauku_
saimnieciba_2017

Aicina pieteikties 
konkursā par 
Latvijas skaistākās 
lauku saimniecības 
titulu 

AKTIVITĀTE: VIDES UN INFRASTRUKTŪRAS  SAKĀRTOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA / PIEŠĶIRTAIS 
FINANSĒJUMS KOPĀ: 2 000.00 EUR 

Projekta nosaukums Iesniedzējs
Iegūtais 
punktu 
skaits

Piešķirtais 
finansējums

1 Visu veselībai! Neformālā grupa “Straupes 
pamatskolas vides aktīvisti” 332 500.00 EUR

2 Sabiedriskās tualetes ierīkošana 
pie Ruckas ezera peldētavas Biedrība “Ruckas viļņi” 284 500.00 EUR

3 Lai skan! Straupes evaņģēliski luteriskā draudze 281 500.00 EUR

4 Āra vingrošanas stieņu ierīko šana 
PRK “Saulrīti teritorijā” Nodibinājums “Skaidrība” 243 500.00 EUR

NEATBALSTĪTIE PROJEKTI AKTIVITĀTĒ – Aktivitātē nav neatbalstīto projektu

AKTIVITĀTE: SABIEDRISKI KULTŪRAS VAI IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI / PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS 
KOPĀ: 990.00 EUR

Projekta nosaukums Iesniedzējs
Iegūtais 
punktu 
skaits

Piešķirtais 
finansējums

1 Pilnveido teātra mākslu Pārgaujā Neformālā grupa “Teātris” 347 500.00 EUR

2 Trejdekšņu izgatavošana novada 
mākslinieciskajiem kolektīviem Neformālā grupa “Savam novadam” 319 490.00 EUR

NEATBALSTĪTIE PROJEKTI AKTIVITĀTĒ – Aktivitātē nav neatbalstīto projektu

PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSS 2017, REZULTĀTU APKOPOJUMS

2016. gadā dzimušo bērniņu godināšana Auciemmuižā. Foto: Solveiga Ruska

mailto:saimnieciba@santa.lv
mailto:saimnieciba@santa.lv
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Līdz 31. maijam notiek SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta 
akcija “EKO ZVANS!”, kuras 
laikā zvanot uz ZAAO biroju var 
pie teikt neizjauktas nolieto-
tas elektro tehnikas bezmaksas 
savāk šanu (iekārtas izmērs vis-
maz 60x40x40 cm). Pakalpo-
jums tiks sniegts, izbraucot uz 
klienta norā dīto adresi, iepriekš 
vienojoties par savākšanas 
dienu.  Akcija ir spēkā tikai ZAAO 
darbības reģionā – 28 nova-
dos. Arī ikdienā ZAAO piedāvā 
minēto pakalpojumu, taču maijā 
ir iespēja laimēt iRobot. Akcijas 
laikā nolietotā elektrotehnika 
bez maksas tiks vākta arī no juri-
diskām personām, izsniedzot 
pieņemšanas – nodošanas aktu.

ZAAO Šķiroto atkritumu 
savāk šanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Elektrisko un elek-
tronisko iekārtu atkritumi satur 
dažādas kaitīgas vielas, un nepa-
reiza šī atkritumu veida apsaim-
niekošana var radīt draudus 
cilvēka veselībai un apkārtējai 
videi. Pārstrādāt iespējams līdz 
pat 90% no šo iekārtu sastāvda-
ļām. ZAAO rūpējas, lai savāktās 

10. maijā Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā pulcējās vairāk 
nekā 150 skolēni un pedagogi, 
lai kopā atzīmētu SIA “ZAAO” 
(ZAAO) vides projekta noslē-
gumu un darbotos tehniski 
radošajās darbnīcās kopā ar SIA 
“Aspired”. Pasākumā piedalījās 
vairāk nekā 65 izglītības iestā-
des un godināti radošākie un 
aktīvākie konkursu dalībnieki 
un laureāti.

2016./2017. mācību gadā 
projekta 4 konkursos piedalījās 
131 izglītības iestāde no ZAAO 
darbības reģiona. Bērni un jau-
nieši veica dabas izpēti, veidoja 
herbārijus, gleznas, dabas make-
tus, filmēja pamācošus video, 
meklēja atbildes uz mēneša jau-
tājumiem un vāca PET pudeles 
un makulatūru.

Īpaši jāatzīmē otrreizējo 
materiālu vākšanas akcijas 
“Dabai labu darīt” rezultāti, jo 
šogad izglītības iestādēm izde-
vies savākt rekordlielus apjo-
mus – 336 tonnas makulatū-
ras un 398 kubikmetrus PET 
pudeļu. Kopā akcijā iesaistīju-
šās 93 izglītības iestādes – 28 
pirmsskolas izglītības iestādes 
un grupas un 65 skolas. Akcija 
noritējusi sadarbībā ar Latvijas 
Zaļo punktu. Salīdzinājumā ar 
pagājušā gada apjomiem – šogad 
savākts par 46 t makulatūras 
vairāk un izglābti 322 koki vai-
rāk. Savukārt PET pudeles – par 
58 m3 vairāk.

AS “Latvijas Zaļais punkts” 
direktora vietniece Laura Berga: 
“Ar patiesu gandarījumu varam 
vērot ZAAO projekta “Cilvēks 
vidē” izaugsmi, kas ar katru gadu 

iesaista arvien vairāk un vairāk 
dalībnieku. Nav šaubu, ka jaunā 
paaudze jau skolas solā būs 
ieguvusi lielisku praksi šķirojot 
atkritumus un patiesībā savākto 
vairs neuztverot kā atkritumus, 
bet gan kā vērtīgus resursus. 
Latvijas Zaļais punkts ar prieku 
atbalsta un atbalstīs šo ideju – 
stāstīt par vides saudzēšanu, 
un jau tagad ZAAO pamatoti var 
lepoties ar savu ieguldījumu 
vides izglītībā un šķirošanas 
iespēju radīšanā!”.

Balvas konkursos – dāvanu 
kartes izzinošām ekskursijām 
un kancelejas preču iegādei, blo-
ciņi, džinsa somiņas un mācību 
materiālus, kurus darinājis 
džinsa pārstrādes uzņēmums, 
attīstošās spēles, kā arī grāma-
tas par dabu, konkursu laureāti 
saņēma no ZAAO, AS “Latvijas 
Zaļais punkts”, kā arī no vairā-
kām pašvaldībām, kuras sarū-
pējušas simpātiju balvas savu 
novadu pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem. Balvu fonds 

pārsniedz 7000 eiro.
Pašvaldību atkritumu ap-

saimniekošanas uzņēmums 
ZAAO jau no savas darbības 
pirmsākumiem realizē vides 
izglītības aktivitātes, lai dažā-
dām interešu grupām dotu 
iespēju caur radošām un izzino-
šām aktivitātēm izprast cilvēka 
un vides mijiedarbību, kā arī 
uzrunātu līdzdalībai vides kvali-
tātes uzlabošanā.

Paldies pedagogiem par 
ieguldīto darbu bērnu iesais-
tīšanā dažādās aktivitātēs, aktu-
alizējot dabas resursu saudzē-
šanas jautājumus!

Kā konkursa laureātes 
mēneša jautājumā tika sumi-
nātas arī Pārgaujas novada 
Straupes pamatskolas 6. kla
ses skol niece Madara Elza 
Rudzīte un Pārgaujas novada 
Stalbes vidusskolas 9. klases 
skolniece Anete Dzene.

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Skolēni arvien 
aktīvāk iesaistās vides 
saudzēšanāiekārtas nonāktu rūpnīcās uz 

otrreizējo pārstrādi.”
Pieteikumi tiek pieņemti 

pa tālruni 26132288. Saņemot 
neizjauktas nolietotas elektro-
tehnikas (televizori, ledusskapji, 
plītis, trauku mazgājamās mašī-
nas, putekļu sūcēji, virtuves 
kombaini u.c.) savākšanas pie-
teikumu un pajautājot klienta 
atļauju, ZAAO biroja darbinieks 
aizpildīs akcijas kuponu. Visi 
kuponi piedalās izlozē par bal-
vām – iRobotu un jaunu mazo 
virtuves sadzīves tehniku. Katrs 
klients var veikt neierobežota 
skaita pieteikumus, par katru 
reizi tiek aizpildīts viens kupons. 
Akcijas nolikums pieejams uzņē-
muma mājaslapā www.zaao.lv. 

Atgādinām, ka nolietotu neiz-
jauktu elektrotehniku pri vāt-
personas bez maksas ikdienā var 
nodot arī ZAAO darbī bas reģiona 
20 EKO laukumos. Nogādājot 
nolietotu neizjauktu elektroteh-
niku EKO laukumā, iedzīvotāji 
nepiedalās akcijā “EKO ZVANS!”. 

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Tīra vide ir viena 
zvana attālumā!

Evija Tiltiņa,
vides pulciņa vadītāja

9. maijā uz skolu jādodas pēc 
iespējas ‘’zaļākam’’ – apģērbs, 
matu lenta, kurpju šņores… Tā 
kā plānota veselīgās nātru un 
spinātu zupas ēšana, jāņem līdzi 
sava bļoda un karote (pasākuma 
laikā netika izmantota neviena 
vienreizlietojama plastmasa 
karote un bļoda). 

Pirmās stundas dabā vadīja 
Dabas izglītības darba speciāliste 
Baiba Līviņa-Jarohoviča. Spēles, 
kurās skolēni vairāk uzzināja 
par gada putnu 2017 – dzelteno 
cielavu, par putnu ligzdām, 
par zilzīlītes dzīves ciklu visos 
gadalaikos. Baiba nesen skolā 
vecāko klašu audzēkņiem vadīja 
lekciju par ĢMO (ģenētiski 
modificētiem organismiem), 
tāpēc vēlreiz pārrunājām par 
neveselīgajiem našķiem, par 
pārtikas piedevām, par ĢMO 

ietekmi uz cilvēka veselību. 
Nākamās stundas jau vadīja 

viesmīlības eksperte un gastro-
nomijas pētniece Brigita 
Puriņa. Radošajās stacijās bija 
jāsmaržo, jāgaršo, jānosaka ar 
tausti, jāatpazīst gan svaigi, gan 
kaltēti garšaugi, augi, kas aug 
mūsu dārzos, pļavās. Pavasarī 
pēc garā, tumšā ziemas perioda, 
kad mainās mūsu ēdienkarte, 
savvaļas zaļumi ir kā īsta 
vitamīnu bumba! Pienenes, 
nātres, liepu pumpuri un lapas, 
gārsa, zaķkāposti – bagāti ar 
vitamīniem, minerālvielām un 
daudziem citiem elementiem. 
Kopā tiek vārīta zupa, kas svaigā 
gaisā garšo daudz labāk. 

Zaļajā klasē notiek gan sporta 
stunda – tiek izspēlēta aktivitāte 
par atkritumu šķirošanu, gan 
mūzikas stunda – pasākuma 
atklāšanā to ‘’pieskandina’’ 
Diāna Denīza Midika ar savu 
dziesmu, gan mājturības un 

dabaszinību stundas. Vērtīgie 
garšaugi, kas visi auguši Brigitas 
dārzā, ne vien bagātina ēdiena 
garšu, bet ir ar dziednieciskām 
īpašībām – gan sargā organismu 

Straupes pamatskolas Zaļās klases 
sezonas atklāšana ‘’Ēdam atbildīgi”

profilaktiski, gan ārstē jau 
sasirgušu.

Saņemam dāvanas – katra 
skolēna ģimene tiek pie Brigitas 
Puriņas grāmatas ‘’Garšaugu 

buķete’’. Paldies par atbalstu 
SIA ‘’Straupes ligzda’’ un z/s 
‘’Eicēni’’, kas labprāt atbalsta 
skolas eko pasākumus.

Straupes pamatskolas Zaļās klases sezonas atklāšana, gatavojot nātru un spinātu zupu. Foto: Evija Tiltiņa

http://www.zaao.lv/
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada galda 
kalendāra “Naktsmītnes Pār
gaujas novadā 2017” maija 
mēnesis veltīts kempingam 
“Apaļkalns”. Tiekos ar saim
nieku Juri Leimani. 

Elīna Astahovska (E.A.): 
Kad un kā Jums radās ideja 
par kempinga veidošanu?

Juris Leimanis (J.L.): Šogad 
var svinēt apaļu jubileju – 
“Apaļkalnam” aprit desmitā 
sezona, bet to būvēt sāku 
pirms četrpadsmit gadiem. 
Ideja, visticamāk, rādās no 
pašu pieredzes, jo tā kā puika 
kādreiz brauca BMX, tad vasarā 
ar ģimeni daudz ceļojām pa 
Eiropu un vienmēr apmetāmies 
kempingos. Laikā, kad tēvs 
aizgāja aizsaulē, mātei teicu, ka 
lopkopība man tik ļoti nepatīk, 
lai pats ar to nodarbotos, ka 
jādara kaut kas cits, un tad doma 
par kempingu atnāca pati, lai 
gan tā nebija vienas dienas ideja. 
Šādā veidā izmantot zemi likās 
vispiemērotākais veids manai 
būtībai. Tas nebija biznesa 
dēļ, bet tādēļ, ka šī nodarbe 
saskanēja ar to, kas man patīk. 
Pirms tam veicu lielu izpētes 
darbu, lai saprastu, kādu šo vietu 
vēlos redzēt, kur es pats būtu 
gatavs dzīvot. Man ir liels prieks, 
ka šo gadu laikā sākotnējā vīzija 
nav mainījusies, virziens ir 
saglabājies, un esmu gandarīts 
par to.

E.A.: Kad ir “Apaļkalna” 
sezona?

J.L: Noteikti esam atvērti no 
15. aprīļa līdz 1. oktobrim, bet 
tā kā paši šeit dzīvojam jau no 
marta vidus, lai visu sakārtotu 
sezonai, tad, ja kāds atbrauc 
ātrāk, kas gan pavasarī notiek 
reti, mēs viņu pieņemam. Arī 
pēc sezonas te dzīvojam reizēm 
pat līdz Ziemassvētkiem, 
ja laik apstākļi to atļauj, jo 
veicam labiekārtošanas darbus 
nākamajai sezonai. Nesezona 
arī ir laiks, ko izmantoju, lai 
piedalītos izstādēs ārzemēs un 
reklamētu “Apaļkalnu”. Esmu 
arī aktīvs Latvijas Kempingu 
asociācijas biedrs, kopā ar 
igauņu un lietuviešu kolēģiem 
izgatavojam materiālus, lai 
izstādēs janvārī, februārī un 
martā popularizētu Baltiju. 
Igauņi vairāk apmeklē Somijas 
izstādes, es vairāk pa Holandi, 
kāds cits pa Vāciju.

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

J.L.: Jau no paša sākuma esmu 
nodrošinājis, lai šeit viesiem 
ar kemperiem un karavānām 
jeb “mājām uz riteņiem” būtu 
ērti īstenot savas specifiskās 
vajadzības. Kā arī esam izteikti 
klusais kempings – neļaujam 
atskaņot mūziku ne no kādām 

iekārtām, rīkot skaļas ballītes, 
protams, izņēmums ir Līgo 
svētki. “Apaļkalnā” var baudīt 
klusu atpūtu pie dabas, to es 
nekad nepiemirstu, domājot arī 
par attīstību. Arī paši ievērojam 
šo noteikumu, tostarp reizēs, 
kad jāpļauj zāle – to darām 
tikai vienu stundu dienā, no 
pulksten 12:00 līdz 13:00, lai 
pēc iespējas mazāk traucētu 
viesus. Ārzemju ceļotājiem esam 
īpaši ar to, ka atrodamies Gaujas 
nacionālajā parkā. Mums tas 
ir liels ieguvums. Mazāks, bet, 
manuprāt, patīkams sīkums ir 
tas, ka arī reģistrācijas lapas 
varu piedāvāt vairākās valodās – 
krievu, angļu, vācu, holandiešu, 
spāņu, čehu, zviedru, somu, 
igauņu, lietuviešu u.c. Cenšamies 
domāt par saviem viesiem, lai 
viņiem ir patīkamas atmiņas 
par šeit pavadīto laiku. Vienmēr 
par godu atbraukušajam viesim 
pie galvenās informācijas ēkas 
izliekam tās valsts karogu, 
no kurienes viņš ir atbraucis. 
Reizēs, kad šāda karoga nav, 
solu, ka nākamreiz, kad viņš 
atbrauks, tāds būs, un savu 
solījumu pildu. Tā gandrīz katru 
gadu kļūstu par kādu karogu 
bagātāks. Man iepriekš nebija 
Turcijas un Mongolijas karogu, 
bet šie viesi otrreiz nav braukuši 
ciemos to pārbaudīt (smejas).

E.A.: Kādas atpūtas iespējas 
Jūs piedāvājat?

J.L.: Kempingā piedāvājam 
tradicionālās iespējas, ko jeb-
kurš saprot ar vārdu “kem-
pings” – iespēju būvēt telti, 
atbraukt ar savu “māju uz rite-
ņiem” un dzīvot viesu namiņos, 
kuros ir nodrošinātas dažādu 
līmeņu ērtības. Ir arī lielākas 
mājas – divstāvu ēkas, kurās pir-
majā stāvā ir virtuve, duša, tele-
vizors, bet otrajā – guļamistaba. 
Katrs var izvēlēties nakšņošanas 
vietu pēc sava komforta nepie-
ciešamības. Daži brīnās, bet arī 
lielajā mājā vieta ir paredzēta 
līdz četrām personām, pasāku-
mus un sporta spēles nepieņe-
mam. Šādā veidā panākam, ka 
kompānijas lieki netrokšņo, lai 
varētu nodrošināt sava klusā 
kempinga statusu. Piedāvājam 

arī airu laivu nomu, lai izbrauktu 
pa Raiskuma ezeru, pamakšķe-
rētu. Makšķeres gan jāņem līdzi 
pašiem. Piedāvājam arī kanoe 
laivas izbraucienam pa Gauju. 
Nodrošinām velonomu, papildu 
tam kopā ar Didzi Stūri apkārtnē 
esam izveidojuši velo maršrutus 
un gājēju maršrutus, kuri daļa 
ir marķēti, bet daļa vēl nav. Pro-
tams, tādēļ esmu izveidojis arī 
kartes, lai viesi varētu ērti iepa-
zīsties ar atpūtas iespējām un 
nepieciešamo informāciju par 
tuvāko apkārtni. Tas ir apzināts 
solis, jo man ne vienmēr ir laiks 
katram atsevišķi to stāstīt. Mana 
interese ir, lai viesi apbraukā 
apkārtni un patīkami noguruši 
atgriežas pārnakšņot pie manis 
uz vēl vienu nakti. 

E.A.: Vai plānojat kādas 
papildu būves nākotnē?

J.L.: Nav mērķis uzbūvēt 
pilsētu, bet neliela paplašinā-
šanās varētu notikt, bet visu 
laiku saglabājot domu par 
kluso kempingu. Iespējas, pro-
tams, skatos. Uzklausu arī 
ierosi nājumus no viesiem, kuri 
labprāt te atgrieztos. Rudenī, kad 
beigsies sezona, plānoju būvēt 
nojumi, lai lielākai kemperu 

grupai būtu ērti sanākt kopā. 
Šobrīd šādām reizēm ceļu telti, 
bet gribu to padarīt ērtāku – ar 
virtuvīti un atpūtas zonu. Viss 
iepriekš ir domāts un celts par 
pašu līdzekļiem un savu darbu, 
bet pēc desmit darbības gadiem 
pirmo reizi uzrakstīju projektu, 
kas arī tika apstiprināts. Tas ir 
minigolfa laukums, kas šogad ir 
jāpabeidz. Tagad ir iesniegts otrs 
projekts, gaidu apstiprinājumu 
bērnu laukuma labiekārtošanai, 
lai kādā reizē varētu pieņemt 
kādu pasākumu bērniem. Jaunu 
velosipēdu nevajag izdomāt, 
vajag tik turēt acis vaļā un to 
pielāgot savām vajadzībām.

E.A.: Pie Jums atpūsties 
brauc arī vietējie vai pārsvarā 
ārzemnieki?

J.L.: Brauc vietējie gan no 
Pārgaujas novada, gan, ja par 
vietē jiem uzskata arī Latvijā 
dzīvo jošos, citiem novadiem 
un pilsētām. Sekoju līdzi statis-
tikai, no kurām valstīm pie 
mums brauc biežāk, bet esmu 
pārliecināts, ka tas ir ne tikai pie 
mums, bet visā Baltijā – vācieši, 
holandieši, somi un tad visi 
pārējie. Pie mums ir apmetušies 
arī viesi no Turcijas, Taizemes, 
ASV. Katru gadu ir kāds, kas ir 
atbraucis no Jaunzēlandes vai 
Austrālijas. Parasti viņi izvēlas 
lidot līdz Anglijai, iznomā 
kemperi un tad ceļo pa Eiropu. 
Svarīgi ir nemitīgi uzturēt savus 
stan dartus, jo atsauksmes 
ietek mē viesu pieplūdumu. 

E.A.: Kā ar Jums sazinās 
potenciālie viesi?

J.L.: Esmu panācis, ka Googlē 
meklējot “kempings” infor mā-
cija par “Apaļkalnu” parādās 
diezgan augstu. Visērtākā 
saziņa ir telefoniski vai e-pastā. 
Iepriekšēja rezervācija ir nepie-
ciešama namiņiem, bet kem-
periem un telšu vietām tas nav 
vajadzīgs. Tā kā sezonā pats 
esmu uz vietas, tad vienmēr ar 
mums var sazināties. Vasarā 

nevaru nekur tālu braukt, nepie-
ciešamības gadījumā aizbraucu 
uz Cēsīm vai Līgatni (smejas). 

E.A.: Kā Jūs atrodat laiku 
sev, vai spējat atrast laiku arī 
atpūtai?

J.L.: Kādreiz es to nespēju 
izdarīt, tagad jau liekas, ka 
pēdējos gados esmu to iemā-
cījies darīt, bet jāņem vērā, 
ka atpūta nav jūnijā, jūlijā un 
augustā, ja ar atpūtu tiek domāts 
jebkas, kas ir ārpus kempinga 
darbībām. Katru gadu oktobrī 
vai novembrī dodos ceļojumā, 
šajā laikā pat varu atļauties kādu 
nedēļu nedarīt neko, bet man to 
īstenot ir grūti, jo esmu pieradis 
darboties (smejas). Ziemā eju 
uz balles dejām, kas man ar 
katru gadu patīk arvien vairāk. 
Turpinu mācīties angļu valodu, 
ko aizsāku līdz ar kempinga 
būvniecību. Ar katru gadu paliek 
arvien labāk (smejas). Manuprāt, 
svarīgākais dzīvē ir sajūtas, un 
caur šo darbu – dzīvesveidu, es 
tās iegūstu ar plus zīmi.

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

J.L.: Tā kā pats šajā vietā 
dzīvoju, tad baudu klusumu 
pie dabas. Fiziski esmu noguris 
katru vakaru, bet tāds ir mans 
dzīves veids. Tā nav tikai frāze, 
tās ir manas sajūtas, esmu ļoti 
lepns un priecīgs, ka esmu Rais-
kumā, ka esmu šeit dzimis un 
palicis. Raiskums ir skaistākā 
vieta! Paldies raiskumiešiem 
un paš valdībai, ka kopīgiem 
spēkiem spējam Raiskumu turēt 
sakoptu un attīstīt! Esmu pārlie-
cināts, ka raiskumieši Raiskumā 
atgriezīsies. 

Jura Leimaņa neizsīkstošais 
darbīgums un pozitīvisms ir 
apbrīnojams. Vēlam darba sparu 
un labu veselību arī turpmāk! 
Par kempingu vairāk lasiet 
mājaslapā www.apalkalns.lv. 

Kempings “Apaļkalns” – piemērots klusas 
atpūtas cienītājiem Raiskuma ezera krastā

Juris Leimanis (no kreisās) iesaka kempinga viesiem velomaršrutu.
Foto: no privātā arhīva.

Klusais kempings “Apaļkalns”.

http://www.apalkalns.lv
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Eiropas Savienības program-
mas „ERASMUS+: Jaunatne dar-
bībā” 3. pamatdarbības „Struk-
turētais dialogs: jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” projekta “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 
ietvaros laikā no janvāra līdz 
maijam notikušas jauniešu un 
darbā ar jaunatni iesaistīto spe-
ciālistu tikšanās visos astoņos

I.Kalniņa,
Raiskuma internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra 
matemātikas skolotāja

Gan zinātkārs, gan ziņkārīgs 
ir tāds, kuram ir vēlme kaut ko 
redzēt, dzirdēt, uzzināt un iegūt 
zināšanas. Arī Raiskuma inter-
nātpamatskolā ir pietiekami 
daudz zinātkāru un ziņkārīgu 
skolēnu, kurus aprīļa mēnesis 
iepriecināja ar interesantiem 
pasākumiem.

Aprīļa sākumā mūsu novadā 
pie Stalbes vidusskolas piestāja 
TehnoBuss. Zēniem tika dota 
iespēja vienkopus, tiešām auto-
busā – 18m garā laboratorijā, 
kas aprīkota ar modernām teh-
noloģijām, iegūt daudzpusīgu 
informāciju par inženierzināt-
nēm, īpaši mašīnbūves un metā-
lapstrādes nozarēm. 

Skolēni ar interesi aplūkoja 
darbībā programmējamus darba 
galdus (frēzi un virpu), automa-
tizētu mini-rūpnīcu ar robotiem, 
3D printera darbību un izmēģi-
nāja metināšanas stendu.

Paldies Pārgaujas novada 
pašvaldībai, kura finansēja šo 
projektu, par iespēju jauniešiem 

atraktīvā veidā gūt priekšstatu 
par inženierzinātnēm jau skolas 
laikā un radīt interesi tās apgūt 
savā nākotnes profesijā.

27. aprīlis mūsu skolā radīja 
satraukumu 5.-9. klašu skolē-
niem, jo pirmo reizi  norisinājās 
Zinātkāres diena, kuru piedāvāja 
Cēsu ZINOO centrs. Viņu moto: 
katram cilvēkam piemīt neat-
kārtojams potenciāls, kuru var 
atklāt, rosinot cilvēkā dabisko 
zinātkāri par sevi un apkārtējo 
pasauli.

Skolēni izmēģināja savus spē-
kus divās nodarbībās. Vispirms 
tika būvētas gaisa raķetes, gūstot 
arī priekšstatu par raķešu darbī-
bas principiem. Savas uzmeis-
tarotās raķetes skolas paglamā 
tika arī izmēģinātas, sacenšo-
ties, kuram tā aizlidos augstāk 
un tālāk.  Arī sākumskolas sko-
lēni, kuri bija lieli līdzjutēji šajās 
raķešu sacensībās,  saprata, ka to 
varēs apgūt, mācoties fiziku aug-
stākās klasēs.

Ķīmija var būt arī aizraujoša. 
Ķīmisko vielu reakcijas un agre-
gātstāvokļa maiņu skolēni iepa-
zina otrajā nodarbībā, veidojot 
savu gudro plastilīnu. Tas tika 
aprūpēts un mīcīts visas die-

Zinātkārs vai 
ziņkārīgs?

Novada jaunieši tiekas Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrādes ietvaros 

sadarbības novados – Pārgaujas, 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vec-
piebalgas novadā.  

Tikšanās reizēs jaunieši tika 
iepazīstināti ar projekta būtību, 
sasniedzamajiem mērķiem un 
veicamajiem uzdevumiem, kā 
arī projekta ieviešanas gaitu. 
Jauniešiem tika sniegts ieskats 
par vispārējiem rādītājiem 
darbam ar jaunatni pašvaldībā, 
kā arī prezentēts kopsavilkums 
par katra konkrētā novada 
jaunatnes lietu speciālista, 
lēmumu pieņēmēja, izglītības, 

Baiba Duņēna,
Raiskuma internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra direktora 
vietniece audzināšanas darbā

No 20. līdz 22. aprīlim Ķīpsa-
las izstāžu hallē norisinājās 
pirmais nacionālais jauno pro-
fesionāļu meistarības konkurss 
SKILLS LATVIA 2017, ko orga-
nizē Valsts izglītības un attīstības 
aģentūra (VIAA). Pasākuma laikā 
bija iespēja sekot līdzi 16 dažādu 
profesiju konkursam, piedalīties 
karjeras domnīcā, kā arī izmē-
ģināt prasmes dažādu profesiju 

meistarklasēs un paraugde-
monstrējumos. Ar moto „Talanti 
izaug darbībā” trīs dienu laikā 
interesentiem piedāvāja apmek-
lēt meistarklases un uzzināt par 
prasmēm un zināšanām, kuras 
iespējams apgūt dažādās studiju 
programmās.

Mūsu skolas 8. un 9. kla šu sko-
lēni devās klātienē iepazīt iespē-
jamās profesijas un izmē ģināt 
roku dažādu prasmju apguvē.

Visiem interesanta šķita mili-
tārā karjera, jo varēja apskatīt un 
rokās paturēt ieročus, skatīties 
suņu apmācības robežpārkāpēju 
ķeršanā, pamēģināt pacīnīties ar 
policijas darbinieku. Tika izmēģi-
nāta roka putnu būrīša pagatavo-
šanā, lūpu krāsas izgatavošanā, 
arī detaļu salikšanā automašīnu 
modelīšiem, arī izpē tītas ar mik-
roskopu dotās vielas.

Laiks pagāja, vērojot pro-
fesionāļu meistarības konkur-
santu darbību. Bija redzams, kā 
strādā oficiants, frizieris, pavārs, 
galdnieks un remontdarbu spe-
ciālists. Secinājums viens – ir 
pro fesijas, kuras neinteresē, ir 
profesijas, kurās pietrūks izturī-
bas, un tad tās pārējās, tās varētu 
būt īstās!

Skills-2017 
Ķīpsalā

sociālās, kultūras un sporta jomu 
speciālistu ierosinājumiem, lai 
noskaidrotu stiprās un uzlabo-
jamās jomas darbā ar jaunatni 
pašvaldībā. Pārgaujas novadā 
marta beigās 30 jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem trīs dienu 
garumā piedalījās Jauniešu 
forumā Ungurmalās, lai klātienē 
diskutētu par Pārgaujas novada 
jaunatnes politikas stratēģijā 
iekļaujamo.

Forumā jaunieši, darbojoties 
grupās, izvērtēja pašreizējo 
sistēmu darbā ar jaunatni savā 
novadā, definēja problēmas, 
kopīgi meklēja ceļus, izvirzot 
mērķus un veicamās rīcības, 
ko iekļaut jaunatnes politikas 
plānošanas dokumentā, kas 
nākotnē kļūs par pamatu dar-
bam ar jaunatni pašvaldībā.  
Paralēli jaunieši apguva gan 
sociālās, gan sadarbības, gan 
publiskas uzstāšanās prasmes, 
kā arī ieguva jaunus draugus un 
domubiedrus. 

Tikšanās laikā paveiktais 
darbs kopā ar jauniešiem bijis 
lietderīgs, izzinot tieši viņu 
vajadzības, jo ne vienmēr pieau-
gušo redzējums sakrīt ar pašu 
jauniešu viedokli, kas ir būtisks 
priekšnosacījums kvalitatīvai 

jaunatnes politikas stratēģijas 
izstrādei – lai tā tiktu veidota, 
respektējot dažādus skatu punk-
tus. Turpmākajā projekta gaitā 
tiks veikta apjomīga pusaudžu 
un jauniešu anketēšana, kas arī 
kļūs par pamatu plānošanas 
dokumenta izstrādei. 

Nākamā projekta aktivitāte 
būs jau 1. jūnijā, kad astoņu 
sadarbības novadu jaunieši 
tiksies vienā forumā, lai pre-
zen tētu sistēmu darbā ar 
jaunatni savā novadā, runātu 
par nākotnes redzējumu, kā arī 
iepazītu citu novadu jauniešu 
izvirzītās prioritātes darbam ar 
jauniešiem, kas būtu iekļaujamas 
jaunatnes politikas stratēģijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus 
gadus – līdz 2018. gada septem-
brim. Visas projekta aktivitātes 
tiek finansētas no Eiropas Savie-
nības finansu līdzekļiem.  Infor-
mācija par projektu pieejama 
sadarbības novadu mājaslapās 
un sociālajā vietnē Facebook 
lapā “8novadivar”. 

nas garumā. Izrādās labs stresa 
noņēmējs!

Un šīs aizraujošās dienas 
noslēgumā – eksperimentu šovs. 
To nevar aprakstīt, tas katram  
pašam ir jāredz un jāpiedzīvo. 
Vai vari iedomāties kāds ir “ kle-
pojamais aparāts”? Nē? Bet mēs 
gan to tagad zinām!

Visa skolas kolektīva vārdā 
liels paldies Raiskuma pagasta 
uzņēmējiem un skolas labvē-
ļiem, kuri neliedza atbalstu un 
finansēja šo aizraujošo pasā-
kumu!

Ziņas no Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas centra

Jaunieši diskutē par Jaunatnes politikas stratēģijā iekļaujamo. 
Foto: Matīss Veinbergs

Jauniešu foruma dalībnieki. Foto: Matīss Veinbergs
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Daiga Hofmane,
Rozbeķu saime

4. maijs visā Latvijā šogad 
bagāts ar sirsnīgiem un daudz-
veidīgiem notikumiem, jo 
atklātas Latvijas valsts simt-
gades svinības. Viens no pasāku-
miem ir akcija “Apskauj Latviju”, 
kuras ietvaros tiek stādīti ozoli 
Latvijas tālākajos punktos.

Biedrības “Rozbeķu saime” 
vadītāja Ilze Krivašonoka pirms 
svētkiem mūs uzrunāja pieda-
līties akcijā un iestādīt ozolus 
Rozulā. Sacīts – darīts! Tie, kas 
brīvi no darbiem, kā vienmēr 
gatavi darboties. Valsts svētku 
rītā visi apņēmības pilni 
tiekamies Rozulas centrā.

Lai Latvijas tālākie punkti 
paliek citiem. Improvizējām. 

Latvijas simtgadei – 
ozoli Rozulā

Stādīšanai sameklējām sporta 
laukuma tālāko punktu, kur 
beidzas Pārgaujas novada paš-

valdības zeme un sākas privātās 
zemes... Daži gādā stādus, daži 
rok bedres un noskata pareizās 
debespuses. Labi, ka pulkā ir 
dārzniece un bioloģe. Iestādīti 
2 spēcīgi ozoliņi. Visiem prieks 
par padarīto. Lai aug un kuplo 
Rozulai un Latvijai par prieku!

Pēc labi padarīta darba 
godam nopelnīta otrā akcija – 
Baltā galdauta svētki. Par tās 
īstenošanu paldies mūsu Ilzītei 
un pašiem darba darītājiem – 
Helēnai Lūsiņai, Astrai Mednei, 
Gitai Luntei, Inesei Luntei. Par 
centību paldies arī jaunajai 
maiņai – Elvai Pužulei, Santai 
Solovjovai, Elzai Rutkai. 

Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu 
organizatore

Aprīļa mēneša izskaņā 
ansamblis “Laika ritmi” svinēja 
savu jubileju. Kopā dziedot, 
ansamblis šogad aizvada jau 
5. sezonu. 

Kā jau tas jubilejas svinībās 
ir ierasts, uz tām bija ieradušies 
gan tuvāki, gan tālāki viesi, 
kuri papildināja koncertu ar 
krāšņiem priekšnesumiem 
un laba vēlējumiem. Koncertā 
pie dalījās senioru vokālie 
ansambļi “Neprāts”, “Dziesmotā 

senatne” un “Mantojums”, vīru 
vokālie ansambļi “Herakleum” 
un “Dziļezers”, kā arī sieviešu 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
lakstīgalas”.

Koncerta izskaņā sirsnīgi 
apsveikumi un laba vēlējumi 
tika teikti ansamblim, vadītājai 
Inai Aizgalei un par menedžeri 
tautā dēvētajai Dagnijai Polei. 
Viesi novērtēja vadītājas Inas 
Aizgales rakstītās dziesmas, kas 
speciāli tiek rakstītas ansambļa 
dalībnieku balsīm. Dagnija Pole 
izpelnījās uzslavas par to, ka 
“Laika ritmiem” ir palaimējies 
ar personīgo menedžeri, kura 

Tevi gaida kvalificēti skolotāji, modernizēti mācību kabineti. 
Tu vari darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, 

piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos!

 Skola īsteno 3 licencētas izglītības programmas: 
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
• Pamatizglītības programma (kods 21011111); 
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem
  ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas 
(floristika, vokālais ansamblis, koris, tautas dejas, mūsdienu 
dejas, vizuālā māksla, teātra pulciņš, novadpētniecības pulciņš, 
keramika, vides izglītība “Dzīvo zaļi”, volejbols, florbols, komandu 
spēles, jaunsargu apmācība, matemātika) un pirmās palīdzības 
nodarbības. 

Skola īsteno Eko skolas, Veselību veicinošas skolas un 
Draudzīgas skolas aktivitātes un projektus. Sadarbībā ar 
Z(in)oo skolēniem piedāvā dažādas zinātnes nodarbības. 

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu padome.
Pārgaujas novada pašvaldība par augstiem sasniegumiem 

mācību darbā sniedz iespēju Stalbes vidusskolas skolēniem,  sākot 
no 7. klases, saņemt stipendiju.  

Pārgaujas novada pašvaldība pamatskolēnus nodrošina ar 
brīvpusdienām. 

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 5–6 gadīgo bērnu 
apmācības grupā un  1.–9. klasē līdz 20. jūnijam darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 14.00.

Dokumentu iesniegšana bērnu uzņemšanai pirmsskolas (no 
pusotra līdz četriem gadiem) grupā Pārgaujas novada noteiktajā 
kārtībā.
Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151, 

www.stalbe.edu.lv,  
e-pasts skola@stalbe.edu.lv  

Informācija pa tālruni  64134549 vai 27808650 

Nāc 
mācīties 
Stalbes 
vidusskolā! 

Aizvadīts senioru vokālā ansambļa “LAIKA RITMI” 
5 dziedošo gadu tikšanās koncerts

nokārto visas organizatoriskās 
lietas, kā arī ar savu ieguldīto 
darbu ir liels atbalsts kolektīvam. 

Vokālais ansamblis “Laika 
ritmi”, vadītāja Ina Aizgale un 
menedžere Dagnija Pole saka 
lielu paldies par atbalstu svētku 
tapšanā Pārgaujas novada paš-
valdībai un domes priekšsēdē-
tājam Hardijam Ventam, PKS 

“Straupe”, tās valdes priekš-
sēdētājam Imantam Balodim un 
tirdzniecības vadītājai Janai Ven-
tai, Z/S “Anuļi” saimniecei Anitai 
Zvejniecei un viņas komandai, 
gardo žāvējumu meistariem 
Lindai un Ģirtam Lāčiem,  “Rais-
kuma Labumu darītavai” un 
Broņislavai Čudorānei. “Kiukīšu 
kārumu” ražotājai Ivetai Kaze-

rovskai, Z/S “Baužklāvi” saim-
niekam Jurim Kornetam. Lab-
vēļiem tika dāvāta Inas Aizgales 
dziesma ar Lidijas Bērzes vār-
diem “Ja sirds kā saule”.

Pārgaujas novada pašvaldība 
“Laika Ritmiem” vēl labu 
veselību, možu garu un skanīgu 
dziedājumu!

Ozolu stādīšana. Foto: Daiga Hofmane

Akcija “Apskauj Latviju” notiek arī Rozulā. Foto: Eva Pužule

Vokālais ansamblis “Laika ritmi” svin 5. sezonu. Foto: Madara Gasiņa

http://www.stalbe.edu.lv/
http://www.stalbe.edu.lv/
http://www.stalbe.edu.lv/
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Stalbes pagastā
Artūrs Cīrulis 88 g.v.
Jānis Zariņš 73 g.v.

Raiskuma pagastā
Nellija Vilma Upīte 92 g.v.
Aija Puriņa  81 g.v.

Straupes pagastā
Vera Šūmane 105 g.v  

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!

Aprīlī
mūžībā
aizgājuši

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  4. un 18. jūnijā

Sveicam
maija jubilārus!

Aprīlī
novadā dzimuši

Stalbes pagastā
Kristaps Stivriņš
Ralfs Vanags
Kira Pivovara
Raiskuma pagastā
Evelīna Koha
Straupes pagastā
Artūrs Petrovs

Raiskuma pagastā
Rasma Brasava – 80 gadi
Milda Kalniņa – 80 gadi
Alberts Lapiņš – 86 gadi
Vēsma Emīlija Zariņa – 85 gadi
Stalbes pagastā
Antoņina Briška – 86 gadi
Gaida Gulbe – 82 gadi
Mirdza Kārkliņa  – 91 gads
Ausma Magone – 87 gadi
Dzidra Priede – 82 gadi
Millija Veitmane – 93 gadi
Straupes pagastā
Elga Lilija Alksne – 80 gadi
Velta Ādmine – 82 gadi
Daina Bērziņa – 84 gadi
Anna Eglīte – 80 gadi
Mirdza Elksnīte – 83 gadi
Antoņina Jermacāne – 80 gadi
Aina Kārkliņa – 82 gadi
Linards Lūsis – 80 gadi
Valentīna Medne – 82 gadi
Elma Tropa – 82 gadi
Ilga Zariņa – 84 gadi

PASĀKUMI JŪNIJĀ
3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 20.00 

Straupes tautas nama mazajā zālē 
sieviešu klubiņa “STRAUPES DZIRKSTELĪTES” 

radošo darbu izstāde. Ieeja bez maksas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

3. jūnijā plkst. 13.00 Raiskuma estrādē 
apmeklētājus ar jautru programmu priecēs vokālais ansamblis 

“LAIKA RITMI” un amatierteātris “PUNKTS UZ I”. 
Ieeja bez maksas.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
3. jūnijā plkst. 22.00 Straupes estrādē 

sezonas pirmā zaļumballe ar grupu “MUSTANGS”. 
Ieejas maksa EUR 3.00.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • •

16. jūnijā plkst. 17.00 Stalbes tautas namā 
3. tikšanās ar ZELTĪTI KAVIERI – vienu no pieredzes 

bagātākajām ārstniecības augu audzētājām un pārstrādātājām 
Latvijā.  Ieeja bez maksas.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. jūnijā Cēsu kauju piemiņas brīži Pārgaujas novadā.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. jūnijā plkst. 20.00 ielīgošanas pasākums Straupes estrādē 

Piedalās vokālais ansamblis “PĀRGAUJAS LAKSTĪGALAS”, 
DK “IDUMEJA” un IDUMEJAS DEJU STUDIJA. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. jūnijā plkst. 22.00 Straupes estrādē 
Balle ar grupu “ROJA”. Ieeja bez maksas.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
23. jūnijā plkst. 23.00 Raiskuma estrādē 

Līgo balle ar grupu “JŪRKANT”. Ieeja bez maksas.

Grieta Grosberga, 
festivāla „Stalbes pavasaris” 
organizatore

Kad un kā aizsākās senioru 
kolektīvu festivāls „Stalbes pava-
saris”? 2007. gada pava sarī to rei-
zējā Stalbes pagasta kultūras 
darbiniece Gunta Bērze īstenoja 
ideju par festivālu Stalbē, kurš 
pulcinātu kopā daudzus pašdar-
bības kolektīvus no tuviem un 
tāliem novadiem. Citēju Guntas 
sacīto: „Lai sabrauc visi, kas var 
iejūgt ratos zirgu, ielikt auzu 
maisu un pašam kabatā korte-
līt’s un siļķes aste. Pagalms pilns 
ar ļaudīm, prieks par pavasari 
dabā, kad pumpuri plīst sprak-
šķēdami, un apkārt laimīgi cil-
vēki”. 

1. maijs ir Darba svētki, brīva 
diena pirms krietna pavasara 
darba cēliena. Uz pirmo festivālu 
2007. gadā ieradās 12 kori un 
deju kolektīvi no kaimiņu pagas-
tiem. Tad arī radās doma turp-
māk pulcēt senioru ansambļus 
un dejotāju grupas, ko izveido-
juši tie, kas savu laiku dziedājuši 
un dejojuši lielos kolektīvos. Bet, 
kad solis kļuvis rimtāks, turpina 
to darīt nelielā pulkā.

Kad kultūras darbiniece 
Gunta saņēma darba piedāvā-

jumu tuvāk savai dzīvesvietai, 
Stalbes pagasta kultūras nams 
atkal bija bez kultūras darbi-
nieka. Tāpēc biju apņēmības 
pilna šos jaukos pavasara svēt-
kus saglabāt un papildināt ar 
kolektīvu gājienu cauri Stalbes 
centram, sveicinot Stalbes ļaudis 
un pavasari! 

Šogad „Stalbes pavasaris” 
veiksmīgi piedzīvoja savu des-
mit gadu jubileju. Festivālam bija 
pieteikušies 25 kolektīvi. Tālākie 
ciemiņi bija no Kārķiem, Staice-
les, Blomes, Mālpils, Taurenes 
un citām vietām. Gājienu ieva-
dīja dzīvespriecīgās „Pārgaujas 
lakstīgalas”, kuras no bērniem 
bija aizņēmušās skrej riteņus 
un ik pa laikam izmeta draisku 

loku. Matos tām bija salidojuši 
raibie pavasara taureņi. Gājienu 
ar savu klātbūtni pagodināja 
novada pašvaldības vadība. 

Kā jau jubilejas reizē, uz svēt-
kiem ieradās reti viesi. Savā “bal-
tajā gulbītī” (cveta beloj noči) 
pie tautas nama pielīgoja Mirtas 
kundze no Jāņa Streiča filmas 
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un 
teica: „Ko ta’ visi te stāvat? Zivju 
mašīnu gaidāt, vai? Nebūtu par 
skādi savam Tigalu Frīdim aiz-
vest kādu treknu siļķi!”. Mirtas 
kundze dzīvo Straupē, sveika un 
vesela, bet viņai „nav laika ēst 
un mīlēt, Mirtai jāsteidz dzelžus 
ķīlēt!”

No Stalbes muižas kungu 
mājas puses atskanēja fanfaras, 
pavēstot, ka uz festivālu ieradu-
šies muižkungs fon Kampenhau-
zens ar kundzi. Kundze vēlējās 
iegādāties sev tīkamu cepuri, 
izpirkumā samaksājot sudraba 

dālderus, kas bija linu audekla 
maisiņā. Tencinādami un solī-
dami vakarā atgriezties uz balli, 
abi devās apgaitā pa muižas teri-
toriju. 

Lai svētki izdotos, kā iece-
rēts, tika lūgts finansiāls atbalsts 
novada uzņēmējiem un zemnie-
kiem, kā arī Pārgaujas novada 
pašvaldībai. Liels paldies par 
finansiālu atbalstu SIA “Strau-
bek Furniture”, “Logu pasau-
les” ražotnei Stalbē, Straupes 
lauku labumu tirdziņam, Gunitai 
Magonei, Mārtiņam Bērziņam, 
Vilmai Verdenfeldei, Helēnai 
Lūsiņai, Normundam Ruķim, 
Valteram Dambem. Paldies SIA 
“Roze MJ” un Ŗožkalnu maizes 
ceptuvei par cepumiem, kā arī 
pašvaldības kultūras darbinie-
cei Madarai Gasiņai par festivāla 
iemūžināšanu fotogrāfijās, Gun-
tim Pužulim par apskaņošanu, 
Jānim Gabrānam par festivāla 
norises vadīšanu, Arvīdam Ros-
tokam un palīgiem par krēslu 
vešanu, pašvaldības policistam 
Didzim Baumanim par dalīb-
nieku drošības sargāšanu un 
Vinetai Miezei par transporta 
regulēšanu stāvlaukumā. 

Paldies kolektīvu dalībnie-
kiem, kā arī novada ļaudīm, kuri 
pavadīja saulaino dienu „Stalbes 
pavasara” noskaņās!

Paldies Grietai Grosbergai 
par entuziasmu un darboša
nos!

No svētkiem uz svētkiem lai pošamies, 
savā priekā ar citiem lai dalāmies!

Senioru kolektīvu festivāls „Stalbes pavasaris” svin 10 gadu 
jubileju. Foto: Madara Gasiņa
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