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Liene Zilvere,
projekta asistente

Ļoti mājīgā un vienlaicīgi 
radošā gaisotnē 26. maija pēc-
pusdienā Straupes pamatskolas 
(Mazstraupes pils) stiklotajā 
verandā noslēdzās projekta 
“HANSA” ietvaros organizētie 
tūristu gidu kursi. Pasākuma 
laikā kopā ar dalībniekiem tika 
izvērtēta kursu norises gaita, 
pārrunāti tūristu gidu kursu 
norises pozitīvie un negatīvie 
aspekti. Kopā ar projekta koor-
dinatori Rudīti Vasili un projekta 
asistenti Lieni Zilveri ieskicētas 
gan praktiskas, gan, iespējams, 
tālākā nākotnē realizējamas 
ieceres attiecībā uz Straupi kā 
tūrisma galamērķi no tūristu 
gidu skatupunkta. Piemēram, 
izmantot Braslu kā ceļu, pa kuru 
ar plostu nokļūt no Mazstraupes 
pils uz Lielstraupes pili. 

Tomēr galvenais iemesls kopā 
sanākšanai bija tūristu pavado-
šās personas apliecības piešķir-

šana tiem kursu dalībniekiem, 
kuriem atradās gan laiks, gan 
izturība noklausīties teju visas 
kursu programmā iekļautās 
lekcijas, piedalīties praktiska-
jās nodarbībās, kā arī sekmīgi 
nokārtot eksāmenu. 

Kopskaitā no 30 tūristu kursu 
dalībniekiem eksāmenam pie-
teicās un sekmīgi to nokārtoja 
desmit – Aiva Gūtmane, Daina 
Dālmane, Kate Medne, Artūrs 
Brīdaks, Madara Reinharde, Ieva 
Leimane, Sandra Brikmane, Elita 

Martinsone, Sarmīte Auziņa un 
Edīte Rudzīte –, iegūstot tiesī-
bas pavadīt tūristus un tūristu 
grupas projekta “HANSA” izvei-
dotajos tūrisma maršru tos: 
velomaršrutā “Apkārt Strau
pei – mazākajai Hanzas pilsē-
tai pasaulē” un kājāmgājēju 
maršrutā “Vēsture mūsdienu 
ainavā – kājāmgāju taka cauri 
Straupei”.

Apsveicam un priecājamies 
par jaunajiem tūristu gidiem 
Pārgaujas novadā. Aicinām 
iedzīvotājus un novada viesus 
izmantot iespēju un iepazīt 
Straupes kultūrvēsturi caur stās-
tiem jauno gidu pavadībā. Infor-
māciju par tūrisma maršrutiem 
un gidu sniegtajiem pakalpoju-
miem meklējiet http://hansa.
pargaujasnovads.lv. 

Par projektu:
Sadarbojoties 11 Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas part-

Atklājot tēlnieka Matiasa 
Jansona veidotu saules pulks-
teni, Starptautiskā bioloģiskās 
daudzveidības dienā, 22. maijā, 
Pārgaujas novada pašvaldība 
un SIA “ZAAO” uzsāk darbu 
pie Latvijā pirmās nacionālas 
nozīmes vides izglītības infra-
struktūras – dabas un tehnolo-
ģiju parka “URDA”. Tas piedāvās 
modernu un aizraujošu vides 
izglītības apguvi, kur teorētiskās 
zināšanas tiks papildinātas ar 
praktisku darbošanos dabā, un 
dos iespēju piedzīvot apkārtējās 
vides un mūsdienu tehnoloģiju 
sinerģiju. “URDA” būs pieejams 
ne tikai skolēniem, studentiem 
un zinātniekiem, bet ikvienam 
dabas draugam un atradīsies 
Pārgaujas novadā, līdzās reģio-
nālajam atkritumu apsaimnie-
košanas centram “Daibe”. 

Dabas un tehnoloģiju parka 
“URDA” teritorijā atradīsies 
mācību ēka, veselības, pārdomu 
un izziņas takas, pļava 
ārstniecības augu iepazīšanai 
un ievākšanai, purva taka un 
garšaugu dārzs, kukaiņu māja, 
atrakciju laukums un šķēršļu 
josla. Iecerēta arī zemūdens 
vērošanas platforma, ūdens 

turbīna – strūklaka un ar video 
kameru aprīkots skudru pūznis. 
Tāpat mācību procesā tiks 
nodrošināta iespēja padziļināti 
iepazīties ar dažādām atkritumu 
apsaimniekošanas, biogāzes 
ražošanas, ūdens attīrīšanas, 
siltumapgādes, vēja ģeneratoru, 
kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. Savukārt 
ar “Latvijas vides aizsardzības 
fonda” finansējumu parkā tiks 
izveidota unikāla Latvijas iežu 
un minerālu kolekcija, āra 
klase un dabas koncertzāle jeb 
projekts 3K.

“Vides izglītība ir svarīgs 
vides politikas sistēmas ele-
ments, kura potenciāls līdz šim 
nebija pietiekamā mērā izman-
tots. Lai sasniegtu vides politi-
kas mērķus, sabiedrības infor-
mētībai un izpratnei par vides 
aizsardzības jautājumiem ir 
noteicošā loma. Ļoti daudz atka-
rīgs no iedzīvotāja, kuram jāpie-
ņem kompetenti lēmumi par 

savu rīcību un izvēlēm ikdienā, 
kas saistās ar sadzīves paradu-
miem un ietekmē izmešus un 
vides piesārņojumu,” uzsver 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Ger-
hards.

Izglītības un zinātnes 
ministrs, profesors Kārlis Šadur-
skis: “Cilvēka un dabas mijiedar-
bības rezultātā notiek ne vien 
izmaiņas vidē, bet arī domā šanā 
un attieksmē. Tādēļ izglītības 
viens no būtiskiem uzdevumiem 

ir veidot izpratni par proce-
siem vidē un dabā, veidojot arī 
attieksmi ilgtspējīgai attīstībai. 
Modernas un aizraujošas vides 
izglītības iespējas, vides un mūs-
dienu tehnoloģiju sinerģija rosi-
nās arī skolēnu lielāku interesi 
par dabas zinātnēm un pētniecī-
bas jomu. Šāds izglītības centrs 
skolēniem sniegs lielisku iespēju 
iepazīt un labāk izprast tādus 
mācību priekšmetus kā mate-
mātika, fizika, bioloģija un citus 
dabas zinātņu priekš metus.”

Tāpat SIA “ZAAO” noslēdza 
sa darbības līgumu ar UNESCO 
Latvijas Nacionālo komisiju, lai 
kopīgi īstenotu UNESCO Globā-
lās rīcības programmas “Izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai” noteiktos 
mērķus un uzdevumus, kā arī 
parka darbībā ieviestu aktuālāko 
starptautisko pieredzi. “Mēs prie-
cājamies par iespēju piedalīties 
šī parka tapšanas pirmsākumos 
un ceram arī turpmāk sadarbo-
ties UNESCO rīcības programmas 
“Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” 
ietvaros, jo tie izaicinājumi, kas 
skar Latviju un pasauli 21. gad-
simtā, nav risināmi viena cilvēka 
vai vienas institūcijas spēkiem, 
bet gan mērķtiecīgi sadarbo-
joties,” pauž UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas ģenerālsek-
retāre Baiba Moļņika. 

Sadarbība dabas un tehno-
loģiju parka izveidē ir uzsākta 
arī ar Latvijas augstskolām – 
Latvijas Universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti 
un Daugavpils Universitāti, kas 
ir ieinteresētas veicināt skolēnu 
izpratni, sagatavotību un vēlmi 
studēt dabaszinātnes. 

Papildu informācija: Dženita 
Katiša, dzenita@ekomedia.lv 

top unikāla vides izglītības infrastruktūra – 
dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

Priecīgas par kursu rezultātu – tūristu pavadošās personas 
apliecību: (no kreisās) Madara Reinharde un projekta HANSA 
asistente Liene Zilvere.

neriem, no 2015. gada oktobra 
līdz 2018. gada decembrim tiek 
ieviests projekts “Hanzas vēr-
tības ilgtspējīgai sadarbībai”. 
Projekts tiek īstenots ar Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
20142020. gadam atbalstu, un 
tā mērķis ir stiprināt vēsturis-
kās Hanzas savienības vērtības. 
No Latvijas projektā piedalās 
Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 
Kokneses, Limbažu, Pārgaujas 
un Kuldīgas novadu pašvaldības, 
kā arī Valmieras pilsētas pašval-
dība un Vidzemes plānošanas 
reģions, savukārt no Igaunijas 
projekta partneri ir Pērnavas 
un Vīlandes pilsētu pašvaldības, 
bet no Zviedrijas – Gotlandes 
reģions un Gotlandes tūrisma 
attīstības aģentūra “Inspiration 
Gotland”, kas ir arī projekta 
vadošais partneris.

Noslēgušies tūristu gidu kursi

SIA "ZAAO" valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais kopā ar tēlnieku Matiasu 
Jansonu Daibes poligonā atklāj mākslinieka veidotu saules pulksteni, kas 
simbolizē darba uzsākšanu pie Latvijā pirmās nacionālas nozīmes vides 
izglītības infrastruktūras izveides – dabas un tehnoloģiju parka "URDA"

http://hansa.pargaujasnovads.lv
http://hansa.pargaujasnovads.lv
mailto:dzenita@ekomedia.lv
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Jūnija jautājums
Vai iesaistīsieties 

Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 
izstrādes procesā?

• jā, sniegšu    
  priekšlikumus;

• nē, tas nav aktuāli;
• grūti pateikt.

Atbildēt uz mēneša 
jautājumu variet Pārgaujas 

novada mājaslapā
www.pargaujasnovads.lv

Vai plānojat 
piedalīties Pašvaldību 

vēlēšanās 2017?
Jā, 134 balsis

Nē
43 balsis

Vēl nav izlemts
5 balsis

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 19 
jautājumi:

• deputāti noklausījās paš-
valdības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 27.04.2017. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai;

• nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē investīciju pro-
jekta “Šķūņa demontāža, teh-
nikas novietnes ar palīgtelpām 
būvniecība un inženiertīklu 
izbūve’’ realizācijai;

• nolēma piešķirt zvejas rīku 
licences zvejai ar tīkliem Sāruma 
ezerā;

• nolēma veikt grozījumus 
domes 23.03.2017. lēmumā 
Nr. 57 (protokols Nr.4, 5.§) “Par 
projektētās zemes vienības 
daļas lietošanas mērķa noteik-
šanu”;

• nolēma izsludināt saisto-
šos noteikumus Nr. 3 “Par rek-
lāmas un citas vizuālās infor-
mācijas izvietošanu Pārgaujas 
novadā”, nosakot to spēkā stāša-
nos nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis”;

• nolēma atļaut sadalīt Stal-
bes pagasta nekustamo īpa-
šumu, izveidot jaunu nekustamo  
īpašumu, piešķirt nosaukumu 
un noteikt lietošanas mērķi;

• nolēma veikt grozījumus 
zemes nomas līgumos Straupes 
pagastā un Stalbes pagastā;

• nolēma  noteikt zemes lie-
tošanas mērķi plānotajai zemes 
vienības daļai Straupes pagastā;

• nolēma apstiprināt noli-

kumu grantu konkursam ko
mercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Pārgaujas novadā; 

• nolēma apstiprināt Pār-
gaujas novada pašvaldības pasā-
kuma “Sakopta un videi drau-
dzīga sēta Pārgaujas novadā 
2017” nolikumu; 

• saskaņā ar saņemto iesnie-
gumu nolēma atbrīvot no amata 
Pārgaujas novada bāriņtiesas 
locekli Intu LAPSIŅU;

• nolēma anulēt personām 
deklarētās dzīvesvietas;

• nolēma  piešķirt apbalvo
jumus  Pārgaujas novada paš-
valdības izglītības iestāžu  
skolē niem par sasniegumiem 
izglītības jomā; 

• nolēma piedzīt  nekustamā 
īpašuma  nodokļa un nokavē-
juma naudas parādu; 

• nolēma atsavināt Pārgau-
jas novada pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu Stal-
bes pagastā un apstiprināja tā 
nosacīto cenu;

• nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē izglītības infrastruk-
tūras investīciju projekta “Strau-
pes sporta zāles pārbūve’’ reali-
zācijai.

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

Informējam, ka Pārgaujas 
novada vēlēšanu komisija sa sauc 
domes sēdi 2017. gada 21. jūnijā 
plkst. 9.00, lai ievē lētu jauno 
Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētāju un priekš sēdētāja viet-
nieku, kā arī pastāvīgo komiteju 
locekļus.

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

Jau vairākas reizes infor-
mējām, ka saskaņā ar Pārgau-
jas novada domes 2016. gada 
22. sep tembra sēdes protokolu 
Nr. 10, 5§ “Par tehnisko notei-
kumu “Par ūdens patēriņa 
un kanalizācijas notekūdeņu 

Pārgaujas novada 
domes 25. maija 
sēdes apskats

komercuzskaites mēraparātu 
uzstādīšanas, lietošanas un pār-
baudes kārtību” apstiprināšanu” 
noteikts, ka komercuzskaites 
mēraparātu (ūdens skaitītāju) 
ieviešanas un uzstādīšanas ter-
miņš ir 2017. gada 1. jūnijs. 
Visiem interesentiem bija 
iespēja pieteikt ūdens skaitītāju 
uzstādīšanu līdz 1. martam.

Līdz ar to no 1. jūnija pakal-
pojumu lietotājiem, kuriem 

No 1. jūnija izmaiņas 
norēķinos par patērēto 
ūdeni un izmantotajiem 
kanalizācijas pakalpojumiem

nav uzstādīti ūdens skaitītāji, 
no rēķiniem par patērēto ūdeni 
un izmantotajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem tiks piemērota 
paaugstināta tarifu likme, kas 
pēc aprēķinu veikšanas sedz 
ūdens patēriņa starpību starp 
saražoto un piegādāto ūdens 
daudzumu pakalpojumu ņēmē-
jiem un aprēķināto izlietoto un 
uzskaitīto ūdens patēriņu.

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

Paldies visiem, kas pieda-
lījās pašvaldību vēlēšanās! 
2017. gada 3. jūnijā notikuša-

Pārgaujas novada mājaslapas maija 
jautājuma rezultātu apkopojums 
par plāniem piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās

jās pašvaldību vēlēšanās Pār-
gaujas novadā piedalījās 1801 
(56,18%) balsstiesīgais vēlētājs, 
kas ir par 0,15% vairāk nekā 
2013. gada pašvaldību vēlēša-
nās. Par derīgām atzītas 1737 
(96,45%) vēlēšanu zīmes. Pār-
gaujas novadā bija iesniegti divi 
deputātu kandidātu saraksti, no 
kuriem Pārgaujas novada domē 
ievēlēja 9 deputātus.

3%
24%

74%

Vienoti novadam
Derīgās zīmes: 993 (55,14%)    Ievēlēti: 5 

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr. Statuss
1 Hardijs Vents 551 50 1494 1 Ievēlēts
2 Imants Kalniņš 295 110 1178 2 Ievēlēts
4 Jānis Plūme 223 80 1136 3 Ievēlēts
3 Monvids Krastiņš 155 94 1054 4 Ievēlēts
7 Rudīte Vasile 159 101 1051 5 Ievēlēts
5 Normunds Ruķis 120 85 1028 6
6 Uldis Ezers 117 83 1027 7
8 Jānis Bērziņš 87 62 1018 8

11 Muntis Mednis 100 94 999 9
9 Iveta Adamsone 89 112 970 10

10 Ilmārs Āboliņš 89 135 947 11

Domubiedri
Derīgās zīmes: 744 (41,31%)    Ievēlēti: 4 

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr. Statuss
1 Alfs Lapsiņš 380 53 1071 1 Ievēlēts
2 Juris Baltgalvis 174 58 860 2 Ievēlēts
4 Guna Rukšāne 178 68 854 3 Ievēlēts
6 Ādolfs Čudarāns 156 50 850 4 Ievēlēts
8 Mārtiņš Martinsons 160 54 850 5

10 Raimonds Mežaks 115 56 803 6
3 Ainārs Amantovs 125 69 800 7
5 Austris Ekerts 106 61 789 8
7 Inese Mangule 74 56 762 9
9 Aleksandrs Gulbis 83 68 759 10

12 Valts Bahmanis 74 73 745 11
11 Aldis Ābols 61 61 744 12

* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un 
pieskaitot plusus.

Datu avots: Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa www.pv2017.cvk.lv

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti 
Pārgaujas novadā

Stalbē, 2017. gada 4. jūnijā

Sēdē piedalās 6 vēlēšanu komisijas 
locekļi (Ilgonis VIMBA, Daiga KŪRIŅA, 
Jana VENTA, Laura EZERA, Evija 
KASPARĀNE, Elita MARTINSONE)

Sēdi vada vēlēšanu komisijas priekš
sēdētājs Ilgonis VIMBA

Protokolē vēlēšanu komisijas sekre
tāre Daiga KŪRIŅA

Darba kārtība:
Lēmuma pieņemšana par 2017. gada 

3. jūnija Pārgaujas novada vēlēšanu 
rezultātu apstiprināšanu.

Ilgonis VIMBA informē, ka pēc  balsu 
skaitīšanas galīgajiem rezultātiem 
Pārgaujas novada domē ir ievēlēti šādi 
deputāti:

Vārds, uzvārds Saraksts
Hardijs VENTS Vienoti novadam
Imants KALNIŅŠ Vienoti novadam
Jānis PLŪME Vienoti novadam
Monvids KRASTIŅŠ Vienoti novadam
Rudīte VASILE Vienoti novadam
Alfs LAPSIŅŠ Domubiedri
Juris BALTGALVIS Domubiedri
Guna RUKŠĀNE Domubiedri
Ādolfs ČUDARĀNS Domubiedri

Pēc iepazīšanās ar balsu skaitīšanas galīgajiem rezultātiem 
Pārgaujas novada vēlēšanu komisija atklāti balsojot ar 6 
balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj: apstiprināt 
vēlēšanu rezultātus.

Pārgaujas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs I.Vimba
Pārgaujas novada vēlēšanu komisijas sekretāre D.Kūriņa

IZRAKSTS NO PĀRGAUJAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLA Nr. 5

Informējam, ka Pārgaujas novada vēlēšanu komisija 2017. gada 21. jūnijā plkst. 9:00 sasauc domes sēdi, 
lai ievēlētu jauno Pārgaujas novada domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pastāvīgo 
komiteju locekļus.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=twp%2BhO4qcm%2BN4j8PtP5SEQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=7e9c4mb%2Fgi6Yj3BYXrL9ag%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=8tMOmxEQM3nEg4%2Fitl%2BLQA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=RuxZgUWiGwHyuMdnoSDcGw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=roOWSuGgYe9Abjfw9OiyBA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=VdIteAS1u59XOh%2BPHfr6YA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=OOcbj%2Fza9ARvyaOBigZiXw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=2y3Px7PCtB7Q5w3rCTE2%2Bg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=uNWH2q064pJgC%2FdfmtekvA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=Vy%2FIgzJjO%2BAAeFCeS7sRmQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=nID%2BN96pq20bPA3oLKpwoQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=hbRoyEpN0MPGjPrIiHLLqA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=0foLia5Ba7jP%2FLjHGbTuRw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=GZqbZTzAClUt7uHX8UC26A%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=bexlTzOVAfJRJ%2BmQLOntug%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=2Gs8xyt6ylPTy2E2rkeXig%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=wGGIZb33LXrQQuK95ojZBw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=SkYQpdZq%2ByVNyQt%2BM7DRLw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=YmvoPOmOEYto4LIzIn7bQg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=0GqyvWdb0kpokYma3a4yNw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=JAzNQlOBNxZOjBxQAY3spw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=Iocm7rjdTPKJ2IGIlZPmcA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?candidateId=WM3VhJoi9%2FI2QT5TFEwBXQ%3D%3D
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Lai arī pavasara šķīdoņa laiks 
ir beidzies, kad ir vislielākie 
riski sabojāt autoceļu pamatni 
ar dažādu smago autotrans-
portu, atgādinām, ka pašval-
dība gādā par autoceļu saglabā-
šanu. Liku ma “Par autoceļiem” 
15. pan ta pirmajā daļā ir noteik
tas vairākas prasības, kas ir jāie-
vēro ikvienam.

AIZLIEGTS:
• veikt darbības, kuru 

rezultātā var tikt bojāti vai 
iznīcināti ceļa elementi;

• piegružot, piesārņot vai 
aizsprostot ceļa braucamo daļu, 
nomales, sadales joslas, ceļu 
inženierbūves un ceļu zemes 
nodalījuma joslu;

• rīkot uz autoceļiem sporta 
sacensības un treniņus, kā arī 
masu pasākumus bez valsts 
akciju sabiedrības “Latvijas 
Valsts ceļi” vai ceļa īpašnieka 
atļaujas;

• veikt uz autoceļiem mašīnu 
vai mehānismu izmēģinājumus 
bez valsts akciju sabiedrības 

“Latvijas Valsts ceļi” vai ceļa 
īpašnieka atļaujas;

• izmantot autoceļus tādu 
transportlīdzekļu un mehā
nismu pārvietošanai un kravu 
pārvadāšanai, kas aizliegti 
ceļu satiksmes noteikumos un 
Ministru kabineta noteikumos 
par autoceļu valsts aizsardzību.

Pārgaujas novada pašvaldība 
katru pavasari nosaka satiksmes 
ierobežojumus kravas auto
transportam, kā arī kontrolē 
kokmateriālu pārvadātājus, 
noslēdzot līgumu par autoceļa 
(autoceļu) izmantošanu, kurā 
atrunāta kārtība un atbildība. 
Pašvaldības policija seko līdzi, 
lai netiktu piegružoti vai piesār-
ņoti pašvaldības atbildībā esošie 
autoceļi, bet īpaši aicinām iedzī-
votājus, kā arī transportlīdzekļu 
vadītājus un personas, kuras 
konstatējušas uz ceļiem vai ceļa 
inženierbūvēs apstākļus, kas 
apdraud satiksmes drošību vai 
ceļa saglabāšanu, nekavējoties 
par to ziņot valsts akciju sabied-
rībai “Latvijas Valsts ceļi”, paš-
valdību vai ceļu policijas iestā-
dēm, lai pēc iespējas ātrāk tiktu 
novērsti konstatētie apstākļi.

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

Bez izņēmuma arī šogad Pār-
gaujas novadā tiek rīkots ikgadē-
jais „Sakopta un videi draudzīga 
sēta” pasākums. Tā mērķis ir 
sekmēt Pārgaujas novada terito-
rijas sakopšanu, veicināt novada 
iedzīvotāju un uzņēmēju labo 
gribu saim niekot videi draudzīgi 
un energo efektīvi, celt iedzīvo-
tāju pašapziņu un lepnumu par 
savu novadu, kā arī palielināt 
novada atpazīstamību. Zinām 
un novērtējam, ka daudzi savu 
sētu kopj neatkarīgi no tā, vai 
šāds pasākums tiek vai netiek 
rīkots, bet ļoti vēlamies uzrunāt 
arī tos saimniekus, kuriem līdz 
šim tas nav tik veiksmīgi sanācis. 
Tuvojas Latvijas simtgade. Savas 

zemes sakopšana būtu lieliska 
dāvana, ko pasniegt gan sev, 
gan kaimiņiem, gan ciemiņiem. 
Pacentīsimies!

Ņemiet vērā, ka 2017. gadā 
sētu vērtēšana notiek no 
26. jūnija līdz 4. augustam. 
Vēlamies izcelt, ka komisiju 
pārstāvji vērtēšanas laikā veic 
fotografēšanu un/vai video fil-
mēšanu. Katrs novada iedzīvo
tājs līdz 22. jūnijam tiek aicināts 
īpaši pieteikt savu vai citu īpa-
šumu vērtēšanai, kā arī iedzī-
votājam, kuram pie iebraucamā 
ceļa atrodas zīmes “Iebraukt 
aizliegts”, “Privātīpašums” vai 
“Nikns suns” vēlams pieteikt 
īpašumu vērtēšanai, jo pastāv 
iespēja, ka Vērtēšanas komisijas 
šādus īpašumus var nevērtēt. 
Pastāv iespēja arī atteikt savu 
īpašumu vērtēšanai. Visos 
gadījumos lūdzam sazināties ar 
pašvaldību pa tālruni 64134426 
vai vēršoties Klientu apkalpoša-
nas centrā Stalbē (“Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts).

Pasākumu noslēgs Saimniek
balle, kas norisināsies 19. augus
 tā Raiskuma pagasta Ungur
muižā.

Rudīte Vasile, 
projekta “Straupes kapu 
teritorijas labiekārtošana” 
vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste

Maija beigās ir uzsākti 
Pārupes kapu akmens mūra 
atjaunošanas darbi Straupē. 
Tas ir sengaidīts pasākums, 
ko vēlējušies daudzi novada 
iedzīvotāji un kam finansējumu 
izdevies piesaistīt Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai programmas LEADER 
ietvaros. 

Projekta gaitā paredzēts 
atjaunot esošo mūri un izbūvēt 
jaunu, lai akmens nožogojums 
būtu visas ceļmalas garumā. 
Tāpat tiks atjaunoti no ķieģeļiem 
mūrētie stabi pie kapličas, un 
nobruģēts laukums otrpus 
kapličai.  

Pārupes kapsēta pēc teritori-
jas ir lielākā novadā, tā aizņem 
6,4 ha. Kapsēta ir ievērojams 
kultūrvēsturisks objekts, kas 
ierīkots 1859. gadā uz zemes, 
ko vietējai draudzei dāvinājis 
Mazstraupes pils toreizējais 
īpašnieks barons fon Meien-
dorfs. Te ir saglabājušies 19. gs. 
apbedījumi un ir aplūkojami 
vairāki izcilu 20. gs. tēlnieku 
veidoti kapu pieminekļi. Paš-
valdība kapu teritoriju appļauj, 
nodrošina ūdens un smilts pie-
gādi, atkritumu izvešanu un 
bojāto koku novākšanu. Īpašs 
pienākums ir Lāčplēša ordeņa 
kavalieru, kā arī I Pasaules karā 
bojāgājušo Kurzemes bēgļu un 
1905. gada revolūcijas dalīb-
nieku atdusas vietu sakopšana. 
2012. gadā Pārupes kapu kap-
ličai tika atjaunota fasāde un 
krusts uz tās jumta. Iekštelpās 
veikts kapitālais remonts. Lau-

kumā pie kapličas ieejas ieklāts 
bruģis un izveidoti stādījumi. 

Pārupes kapos tradicionāli 
tiek guldīti gan Straupes, gan 
Stalbes pagasta aizsaulē aiz-
gājušie iedzīvotāji. Te ģimenes 
kapa vieta ir daudzām plašām 
dzimtām, kuru pārstāvji jau sen 
dzīvo citur Latvijā vai pasaulē, 
un Straupē pulcējas vismaz reizi 
gadā – jūlija trešajā svētdienā, 
kad tiek rīkota mirušo piemiņas 
diena. 

Novada iedzīvotāji vienmēr 
ir ļoti rūpējušies par kapsētas 
vides sakoptību un labprāt pie-
dalījušies pašvaldības rīkotajās 
kapu sakopšanas talkās. Par to, 
lai kapu mūris atgūtu senāko 
izskatu, pēdējos gados runāts 
visās iedzīvotāju tikšanās reizēs 
ar pašvaldību. Ievērojot iedzī-
votāju lielo ieinteresētību mūra 
atjaunošanā, pašvaldība vēlas 
iedrošināt iedzīvotājus pašiem 
iesaistīties mūra veidošanā. 
Ikviens ir aicināts atnest laukak-
meni – vienu vai vairākus. Mūra 
būvniecībai der gan nelieli, gan 
apjomīgāki akmeņi, taču vēlams, 
lai tie nebūtu lielāki par 30 cm 
diametrā. Ja kāds vēlas atvest 

lielāku daudzumu akmeņu, 
lūgums sazināties ar kapu pār-
zini Raimondu Biezēku pa tāl-
runi 26130706, lai vienotos par 
izkraušanas vietu.  

Akmens mūra, stabu atjau-
nošanas un bruģēšanas dar-
bus veic SIA „Rok un būvē”. 
ELFLA Lauku attīstības prog-
rammas 2014.2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības 
virzīta vietējā attīstības stra-
tēģija)” apakšpasākuma “Dar
bību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” līdzfinan
sētajam projektam Nr.1609
A L 2 0  A 0 1 9 . 2 2 0 1  0 0 0 0 0 2 
“Straupes kapu teritorijas 
labiekārtošana”  piesaistī-
tais publiskais finansējums ir 
16723,98 EUR, pārējos izdevu-
mus sedz Pārgaujas novada paš-
valdība.

Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē http://
e c . e u ro p a . e u / a g r i c u l t u re /
ruraldevelopment20142020/
index_lv.htm.

Baiba Zvejniece,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Apstiprināts projekts “Dabas 
infrastruktūras atjaunošana 
Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu 
un Pārgaujas novados”, kas tiks 
īstenots specifiskā atbalsta 
mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antro
pogēno slodzi mazinošas infra
struktūras izbūve un rekonstruk
cija Natura 2000 teritorijās”.

Projekta ietvaros tiks atjau
nota gājēju taka gar Sarkanajām 
klintīm, izvietoti informācijas 
stendi, atpūtas soliņi un 
atkritumu urnas, kā arī sakārtota 
piebrauktuve un stāvlaukums. 

Projekta partneris ir Cēsu 
novada pašvaldība. Projekta 
kopējās izmaksas ir 423 000 
eiro, no tiem 151 000 eiro veido 
izmaksas par plānoto darbu 
Pārgaujas novada teritorijā. 85% 
projekta izmaksu segs Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds. 
Šobrīd noslēgta vienošanās 
ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģen tūru par projekta izstrādi, 
kas tiks uzsākta 2017. gada 
jūnijā.

Raiskuma iezis jeb Sarkanās 
klintis ir Gaujas senlejas 

pamatkrasta kraujas posms, kas 
atrodas uz Cēsu novada (Cēsu 
pilsēta) un Pārgaujas novada 
(Raiskuma pagasts) robežas, 
un ir iecienīta vieta ne tikai 
starp Pārgaujas un Cēsu novada 
iedzīvotājiem, bet arī tūristu 
vidū.

Jautājumos par projekta īste
nošanu sazinieties ar Attīs tības 
plānošanas nodaļas speciālisti – 
tūrisma organizatori Rudīti 
Vasili pa tālr. 29464946 
vai epastu rudite.vasile@
pargaujasnovads.lv.

Tiks atjaunota Sarkano 
klinšu infrastruktūra 

Par pašvaldības 
autoceļu 
izmantošanu

Uzsākta Straupes kapu 
mūra atjaunošana 

Par citiem Pārgaujas novada pašvaldības paveiktajiem, uzsāktajiem un plānotajiem darbiem varat 
uzzināt, iepazīstoties arī ar iepirkumu priekšmetu nolikumiem Pārgaujas novada mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv sadaļā “PUBLISKIE IEPIRKUMI”.

Gatavojamies 
pasākumam 
“Sakopta un videi 
draudzīga sēta 
Pārgaujas novadā 2017”

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
mailto:rudite.vasile@pargaujasnovads.lv
mailto:rudite.vasile@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes 23.02.2017. 
lēmumu Nr. 38 (protokols Nr. 3, 
14.§)

PRECIZĒTI ar Pārgaujas 
novada domes 27.04.2017. 
lēmumu Nr. 78 (protokols Nr. 6, 
10. §)

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 7. punktu, Reklāmas 
likuma 7. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – Noteikumi) nosaka reklā-
mas, īslaicīgās reklāmas izkārt-
nes, reklāmas nesēja (turpmāk 
– reklāma vai reklāmas objekts) 
izvietošanas, ekspluatācijas, 
apsaimniekošanas un demon-
tāžas kartību Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā (turp-
māk – Pašvaldība vai Pašvaldī-
bas teritorija), kā arī atbildību 
par šo noteikumu un normatīvo 
aktu neievērošanu.

2. Lietotie termini:
2.1. Reklāma – Reklāma ir 

ar saimniecisko vai profesionālo 
darbību saistīts jebkuras formas 
vai jebkura veida paziņojums vai 
pasākums, kura nolūks ir veici-
nāt preču vai pakalpojumu (arī 
nekustamā īpašuma, tiesību un 
saistību) popularitāti vai piepra-
sījumu pēc tiem.

(precizēts ar Pārgaujas novada 
domes 2017.gada 27.aprīļa 
lēmumu) 

2.2.  Īslaicīgā reklāma – visa 
veida īslaicīgā informācija: sludi-
nājumi, plakāti, afišas, transpa-
renti, uzsaukumi, skrejlapas, 
paziņojumi, aicinājumi, aģitā-
cijas materiāli, reklāmziņojumi 
un tamlīdzīgi, kurus izvieto tiem 
speciali paredzētās vietās. Rek-
lāma uzskatāma par īslaicīgu, 
ja tās eksponēšanas laiks nav 
ilgāks par vienu mēnesī.

2.3. Izkārtne – reklāma vai 
reklāmas objekts, kas izvie-
tots tādā nekustamajā īpašumā 
(zemesgabalā vai būvē), kurā 
atrodas valsts vai pašvaldības 
iestāde vai privāta fiziska vai 
juridiska persona, kura tieši 
veic saimniecisku darbību, un 
attiecīgā reklāma vai reklāmas 
objekts var saturēt informāciju 
par iestādes vai privātās fiziskās 
vai juridiskās personas nosau-
kumu, darbības veidu, darba 
laiku, pārdodamo produkciju vai 
sniegtajiem pakalpojumiem un 
kontaktinformāciju (arī tīmekļa 
vietnes adresi).

(precizēts ar Pārgaujas novada 
domes 2017. gada 27. aprīļa 
lēmumu) 

2.4. Reklāmas nesējs – rek-
lāmas objekts, uz kura izvieto 
reklāmu, tie ir stendi, reklāmas 
vairogi, stabi, transparenti, brīvi 
stāvošas vitrīnas, statņi, stiklo-
tas konstrukcijas un citi dizaina 
objekti (tie var būt stacionāri, 

pagaidu, ar gaismas un skaņas 
izmantošanu vai bez tās, izvie-
toti pie stabiem, būvnormatīvo 
aktu prasībām atbilstošām ēku 
fasādēm, uz jumtiem, ietvēm, 
ēku logos vai vitrīnās (skat-
logos), apstādījumos, parkos, 
brīvā dabā, gar ceļiem, ceļu pār-
vadiem, uz pagaidu būvēm un 
citos līdzīgos objektos). 

3. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskām un juridiskām perso-
nām, t. sk. ārvalstu personām, 
kuras vēlas izvietot reklāmu vai 
reklāmas objektu Pašvaldības  
teritorijā.

4. Noteikumi neattiecas 
uz valsts un Pašvaldības, Paš-
valdības iestāžu,  Pašvaldības 
dienestu izvietotu funkcionālu 
informāciju, dažādu veidu norā-
dēm, informatīviem paziņoju-
miem, ceļazīmēm, transporta 
pieturvietu zīmēm, ielu nosau-
kumu norādēm u.tml., kas tiek 
izgatavotas un izvietotas norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Reklāmas vai reklāmu 
objekti tiek izvietoti ar piesaisti 
zemei, ar piesaisti būvēm vai 
Pašvaldības uzstādītajos reklā-
mas stendos.

II. Reklāmas izvietošanas 
kartībā

6. Tiesības izvietot reklāmu 
vai reklāmas objektu Pašval-
dības teritorijā ir fiziskām un 
juridiskām personām, kuras ir 
Pašvaldībā saskaņojušas rek-
lāmas projektu atbilstoši šo 
Noteikumu prasībām, samak-
sājušas pašvaldības noteikto 
nodevu, un saņēmušas izvieto-
šanas atļauju (saskaņojumu) par 
reklāmas izvietošanu. Nodeva 
par reklāmas izvietošanu mak-
sājama atbilstoši Saistošajos 
noteikumos Nr.25 “Nodevas par 
Pārgaujas novada pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņem-
šanu, simbolikas izmantošanu, 
izklaidējoša rakstura pasākumu 
organizēšanu un tirdzniecību 
publiskajās vietās” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) noteikta-
jam apmēram.

7. Svītrots.
(svītrots ar Pārgaujas novada 

domes 2017. gada 27. aprīļa 
lēmumu) 

8. Svītrots.
(Svītrots ar Pārgaujas novada 

domes 2017. gada 27. aprīļa 
lēmumu) 

9. Visa veida īslaicīgu rek-
lāmu Pašvaldības teritorijā uz 
Pašvaldībai piederoša afišu 
stenda atļauts izvietot reklāmu, 
iesniedzot Pašvaldībā iesnie-
gumu saskaņā ar šajos Noteiku-
mos noteikto kārtību un samak-
sājot noteikto nodevu saskaņā ar 
Saistošajos noteikumos noteikto 
apmēru. Īslaicīgas reklāmas for-
māts nav lielāks par A3.

10. Reklāmas vai reklāmas 
objektus aizliegts uzstādīt iekš-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Par reklāmas un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu Pārgaujas novadā

zemes publiskajos ūdeņos, arī 
izmantojot dažādus palīglīdzek-
ļus (pontonus, plostus, kuģus, 
laivas u.tml.).

11. Reklāmu vai reklāmas 
objektu aizliegts izvietot šim 
nolūkam neparedzētās vietās 
– uz sētām, kokiem, namu fasā-
dēm, kas ir atzītas vai atzīsta-
mas par vidi degradējošām vai 
apdraudošām apkārtējai videi 
un cilvēkiem, jaunbūvēm, būv-
žogiem, žogiem, apgaismes sta-
biem, transformatoru būvēm, 
autobusu pieturas vietās, u.c. 
reklāmai neparedzētajām vie-
tām.

12. Minimālais attālums starp 
stacionāri izvietotiem reklāmas 
objektiem vai bloķētām stendu 
grupām ir 30 m. 

13. Reklāma vai reklāmas 
objekts reklāmas devējam/izvie-
totājam jānoņem 1 (vienas) die-
nas laikā pēc notikuša pasākuma 
vai tūlīt pēc Noteikumu 3.nodaļā 
noteiktā saskaņotā perioda.

14. Izveidojot un izvietojot 
reklāmu vai reklāmas objektu 
reklāmas devējam/izvietotājam 
jāuzņemas atbildība un jāievēro 
normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, t.sk jāievēro arī  šādas 
prasības :

14.1. reklāmai jābūt likumī-
gai, patiesai un objektīvai, tā 
veidojama saskaņā ar godprā-
tīgu reklāmas praksi atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai un prasībām; 

14.2. reklāmai jābūt valsts 
valodā atbilstošai valodas 
likuma prasībām. Ja līdztekus 
valsts valodai informācijā lietota 
arī svešvaloda, tekstam valsts 
valodā ierādāma galvenā vieta, 
un formas vai satura ziņā tas 
nedrīkst būt mazāks vai šaurāks 
par tekstu svešvalodā;

14.3. publiskajā informācijā 
līdzās valsts valodai, kuras tek-
stam jābūt dominējošam, lie-
tojamas arī citas valodas, ja šī 
informācija:

14.3.1. nepieciešama drošības 
apsvērumu dēļ (brīdinājumam 
un aizlieguma informācija);

14.3.2. attiecas uz nacionālo 
kultūras biedrību un reliģisko 
konfesiju pasākumiem;  

14.3.3. attiecas uz tādu orga-
nizāciju sniegto informāciju, 
kuras saistītas ar starptautisko 
tūrismu un tās lietošana saska-
ņota ar Valsts valodas centru;

14.3.4. attiecas uz starptautis-
kiem pasākumiem (konferences, 
izstādes, konkursi, u.tml.).

15. Pašvaldības teritorijā aiz-
liegta alkoholisko dzērienu, 
tabakas izstrādājumu, ka arī 
narkotiku, ar pornogrāfiju un 
vardarbību saistītas reklāmas 
izvietošana.

16. Reklāmas vai reklāmas 
objekts nedrīkst aizsegt ainavas 
vai kultūras pieminekļus. Reklā-
mas, reklāmas objekti un izkārt-
nes nedrīkst aizsegt ēku arhitek-

tūras raksturīgās daļas, ainaviski 
vērtīgākos apbūves fragmentus 
vai kā citādi bojāt vizuālo tēlu.

17. Reklāmu drīkst izvietot 
tikai pie sakārtotas ēkas fasādes 
vai sakopta un/vai kopta nekus-
tamā īpašuma.

18. Reklāmas vai reklāmas 
objekti reklāmas devējam jāuz-
tur tehniskā un vizuālā kārtībā. 
Pašvaldība, izsniedzot atļauju/
saskaņojumu, neuzņemas atbil-
dību par izvietoto reklāmu vai 
reklāmu nesēju sabojāšanu vai 
citādu iznīcināšanu. 

19. Pie kultūras pieminekļiem 
reklāmu nedrīkst novietot tuvāk 
par kultūras pieminekļa aizsar-
gjoslas noteikto attālumu. Iero-
bežojums neattiecas uz reklāmu, 
kura attiecināta konkrētam 
objektam.

20. Reklāmas objekts ar savu 
tehnisko stāvokli nedrīkst radīt 
apdraudējumu cilvēku veselībai 
vai dzīvībai.

21. Par reklāmas objekta kons-
trukciju drošību un elektroin-
stalācijas pieslēguma atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, eks-
pluatācijas prasībām un demon-
tāžu ir atbildīgs reklāmas devējs. 
Jā reklāmas devējs izvairās un 
neveic tam uzliktos pienākumus, 
t.sk reklāmas demontāžu, tad 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir atbil-
dīgs par reklāmas demontāžu, 
atbrīvojot nekustamo īpašumu 
no normatīvajiem aktiem neat-
bilstošas reklāmas vai reklāmas, 
kurai ir beidzies izvietošanas 
atļaujas termiņš.

(precizēts ar Pārgaujas novada 
domes 2017. gada 27. aprīļa 
lēmumu) 

22. Uz Pašvaldībai piederošas 
zemes atļauts izvietot tikai tādas 
reklāmas un reklāmas objektus, 
kas satur informāciju par labda-
rības, dabas (vides), veselības 
aizsardzības, kultūras, kultūr-
vēsturiskiem, sporta, tūrisma, 
bērnu un jaunatnes, izglītības 
un zinātnes pasākumiem, teātra 
un kino repertuāru, tirgiem un 
gadatirgiem, kā arī informāciju 
par uzņēmumu.

III. Reklāmas vai reklāmas 
objektu projektu izskatīšanas 
un saskaņošanas kārtība 

23. Persona, kura vēlas izvie-
tot publiskā vietā vai pret pub-
lisku vietu vērstu reklāmu vai 
reklāmas objektu, vai sienas/
fasādes gleznojumu Pašvaldības 
teritorijā, iesniedz Pašvaldībā 
šādus dokumentus:

23.1. Iesniegumu (saskaņā 
ar paraugu Noteikumu Pieli-
kumā) par reklāmas vai reklā-
mas objekta izvietošanu, kurā ir 
ietverta šāda informācija:

23.1.1. informācija par reklā-
mas devēju/izvietotāju: vārds, 
uzvārds, personas kods, tāl-
ruņa numurs, elektroniskā 
pasta adrese (fiziskai personai), 

nosaukums (firma), reģistrācijas 
numurs, tālruņa numurs, elek-
troniskā pasta adrese (juridiskai 
personai);

23.1.2. reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas adrese;

23.1.3. reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas periods 
(mēnesis, gads, cits);

23.1.4. apliecinājumu, ka ar 
zemes, ēkas vai cita objekta īpaš-
nieku vai pārvaldītāju ir noslēgta 
vienošanās par reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošanu;

23.1.5. papildefektu rakstu-
rojums/apraksts (piemēram, 
apgaismojums, skaņu efekti), ja 
tādi plānoti,

23.2. reklāmas vai reklāmas 
objekta vizuālās skices vai foto-
montāžas (divos eksemplāros), 
norādot izmērus un mērogu,

23.3. Pašvaldībā jāiesniedz 
maksājumu apliecinošs doku-
ments par nodevas apmaksu;

23.4. cita normatīvajos aktos 
noteiktā informācija vai reklā-
mas izvietošanai nepieciešamie 
iestāžu vai institūciju saskaņoti 
dokumenti vai atļaujas.

24. Pašvaldība atļauju/saska-
ņojumu izsniedz uz iesniegtās 
reklāmas vai reklāmas objekta 
skices vai fotomontāžas viena 
eksemplāra, kura tiek izsniegta 
reklāmas devējam.

25. Ja pašvaldība nesaskaņo 
reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanu, tad reklāmas devē-
jam izsniedz rakstiski pamatotu 
aizliegumu izvietot reklāmu vai 
reklāmas objektu.

26. Pašvaldība izsniedz 
atļauju/saskaņojumu vai aiz-
liegumu reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanai 7 (septiņu) 
darba dienu laikā no iesnieguma 
iesniegšanas brīža. Ja Pašvaldī-
bai nepieciešams Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas saskaņojums, tad atļau-
jas/saskaņojuma izsniegšanas 
termiņš tiek pagarināts līdz 10 
(desmit) dienām, par to infor-
mējot reklāmas devēju.

27. Reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas atļauju var 
anulēt un piemērot adminis-
tratīvo atbildību, ja reklāmas 
devējs:

27.1. nav izpildījis šajos 
Notei kumos paredzētās prasī-
bas vai citu normatīvo aktu pra-
sības;

27.2. izvietotā reklāma neat-
bilst Pašvaldībā iesniegtajām un 
saskaņotajām skicēm vai parau-
giem.

28. Reklāmas vai reklāmas 
objekta atļauju izsniedz ne ilgāk 
kā uz 1 (vienu) gadu, ja reklāmas 
izvietotājs nav lūdzis īsāku laiku, 
bet īslaicīgas reklāmas izvieto-
šanas atļauju uz Pašvaldībai pie-
derošajiem reklāmas stendiem, 
izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks 
par 1 (vienu) mēnesi.

Turpinājums 5.lpp.
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IV. Atbildība par noteikumu 
neievērošanu

29. Par reklāmas vai reklāmas 
objekta atbilstību normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām ir 
atbildīgs reklāmas vai reklāmas 
objekta devējs vai izvietotājs 
atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam.

30. Administratīvā pārkāpuma 
protokolu par šo Noteikumu 
pārkāpšanu ir tiesīga sastādīt 
Pašvaldības policijas amatper-
sona. 

31. Administratīvā pārkāpuma 
lietas par šajos noteikumos un 
normatīvajos aktos noteiktās 
kārtības pārkāpšanu izskata 
Pašvaldības Administratīvā 

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu iesnie-
gumu pieņemšanu “Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbī-
bas attīstības” apakšpasākuma 
“Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstī-
šanā” otrās kārtas trim aktivi-
tātēm:

• ”Ar lauksaimniecību ne
saistītu darbību attīstība”, 

• ”Ar lauksaimniecību ne
saistītu saimniecisko darbību 
dažādošana”,

• ”Tūrisma aktivitāšu veici-
nāšana”.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana aktivitātēs notiks no 
2017. gada 1. līdz 31. augus-
tam. Pasākuma mērķis ir veici-
nāt ar lauksaimniecību nesais-
tītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijās, 
dodot iespēju īstenotās dažādas 
ar lauksaimniecību nesaistītas, 
kā arī tūrisma aktivitātes, tādē-
jādi palielinot ienākumu līmeni 
lauku reģionos. 

Pieejamais publiskais finan-
sējums aktivitātēm “Ar lauk-
saimniecību nesaistītu darbību 
attīstība” un “Ar lauksaimnie-
cību nesaistītu saimniecisko 
darbību dažādošana” ir desmit 
miljoni eiro; aktivitātei “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” tie arī ir 
desmit miljoni eiro. Pieejamais 
finansējums visās aktivitātēs 
ir sadalīts pēc reģionālizācijas 
principa. 

Plašāka informācija par 
atbalsta pasākumiem ir lasāma 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv 
izvēlnē “Atbalsta pasākumi”. 

Pasākumi tiek īstenoti Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai un Lauku attīstības 
programmas  ietvaros.

Būs pieejams atbalsts 
ar lauksaimniecību 
nesaistītām 
saimnieciskajām 
aktivitātēm

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu Pārgaujas novadā 
Paskaidrojuma
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Saistošo noteikumu 
 nepieciešamības 
pamatojums

Nav spēkā esošu noteikumu par reklāmas, izkārtņu, reklāmas objektu 
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu – 
Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu 
vienotu kārtību reklāmu izvietošanai, kā arī atbildību par izvietoto reklāmu vai 
reklāmas objektu saglabāšanu tehniskā vai vizuāli nebojātā veidā.

2.Īss Saistošo 
noteikumu
  izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
30.10.2012. noteikumiem Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas 
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”. 
 Noteikumi noteiks vienotu reklāmu vai reklāmas objektu, izkārtņu un 
citu informatīvo materiālu izvietošanas, saskaņošanas, apsaimniekošanas, 
demontāžas kārtību, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu. 

3.Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Noteikumu projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4.Informācija par 
plānoto 
 ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kā arī 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vēlas reklāmas vai reklāmas objektus 
izvietot Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to reklāmu/ 
komercreklāmu izvietošanai tiek noteiktas vienotas prasības un noteikumi, kas 
varētu pozitīvi ietekmēt arī uzņēmējdarbības vidi.

5.Informācija par
 administratīvajām 
procedūrām

Saskaņošanu veic Pārgaujas novada pašvaldība (izpildes kontroli veic– 
izpilddirektors, uzraudzību – Pārgaujas novada Attīstības plānošanas nodaļas 
speciālisti un Pārgaujas novada pašvaldības policija). Par Saistošo noteikumu 
neievērošanu vai Saistošo noteikumu un normatīvo aktu pārkāpumiem 
lēmumu pieņem Pārgaujas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms

Pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3

IESNIEGUMS
REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA PROJEKTA IZSKATĪŠANAI

Dati par reklāmas devēju vai izplatītāju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vārds Uzvārds / Nosaukums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personas kods / Reģistrācijas Nr.,
adrese, tālruņa Nr., epasta adrese, 
bankas rekvizīti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dati par reklāmu
Reklāmas atrašanās vieta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reklāmas nesēja/reklāmas nosaukums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Reklāmas izvietošanas adrese (vietas apraksts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reklāma izvietota uz:. . . . . . . . . . . 

 Pašvaldības īpašuma 
 Valsts īpašuma 
 Privātīpašuma 

Zemes vienības kadastra numurs   
(ja reklāma izvietota ar piesaisti zemei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reklāmas izvietošanas periods  (izņemot izkārtni).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pielikumā: 
 Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālā skice vai 

fotomontāža (2 eksemplāri). 
 Reklāmas papildefektu raksturojums (apgaismojums, skaņas 

efekti), ja plānoti. 
 Izvietošanas vietas visaptveroša fotofiksācija. 
 Ja reklāma tiek uzkrāsota uz ugunsmūra/fasādes, jāiesniedz 

fasādes krāsojuma pase. 
 Dokuments, kas apliecina nodevas apmaksu.
 Apliecinu iesniegtās informācijas pareizību, 
 Apliecinu, ka reklāmas izvietošana ir saskaņota (noslēgta 

vienošanās) ar nekustamā īpašuma (ēkas/būves, zemes vai cita 
objekta) īpašnieku un/vai tiesisko valdītāju, kā arī ar inženier
komunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt 
inženier komunikācijām, vai arī saskaņojumu ar citām trešajām 
personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . 
   Vārds, uzvārds /                                 Datums                               Paraksts 
Juridiskas personas 
  pārstāvim amats

komisija. Administratīvā komi-
sija par konstatētajiem pārkā-
pumiem var piemērot naudas 
sodu  fiziskajām personām līdz 
trīs simti piecdesmit euro, bet 
juridiskajām personām  līdz 
tūkstotis  četri simti  euro. Admi-
nistratīvās komisijas pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(precizēts ar Pārgaujas novada 
domes 2017. gada 27. aprīļa 
lēmumu)

32. Pašvaldības atteikumu 
izsniegt reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas atļauju vai 
atteikumu izdarīt grozījumus 
reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanas atļaujā var apstrī-
dēt Pārgaujas novada domē.

33. Pārgaujas novada domes 

lēmumu par apstrīdēto admi-
nistratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma noteikumi
34. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis”. 

35. Reklāmas vai reklāmas 
objekti, kas izvietoti līdz šo 
Noteikumu spēkā stāšanās lai-
kam, ir demontējami vai saska-
ņojami Pašvaldībā 3 (trīs) 
mēnešu laikā no šo Noteikumu 
spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Elita Pakalne,
 latviešu valodas skolotāja 

Noslēgusies “Valodas vingro
tava” — digitālā spēle 5.–12. 
klašu skolēniem. Spēli organi
zēja digitālais zinību resurss 
letonika. lv. Tajā trīs mēnešus 
latviešu valodas un literatūras 
zināšanās savstarpēji sacentās 
1266 klases no 395 skolām visā 
Latvijā. Spēlē kopumā piedalījās 
6365 spēlētāji un kopā izspēlētas 
61 154 spēles.

Straupes pamatskolā „vin-
groja” visi 5.–9. klases skolēni. 
Tas sākās kā interesants pie dā
vājums pamēģināt – kas tas ir. Tā 
teikt – kas lācītim vēderā? Pir-
majā kārtā skolēnus motivēju ar 
to, ka neuzdošu citus mājasdar-
bus, bet ir jāpilda šie uzdevumi. 

Pamazām sākām saprast, ka tā 
izvēršas jau par veselīgu sacen-
sību veiklajiem pirkstiņiem. Vis-
dedzīgāk par savas skolas vārdu 
augstajās vietās priecājās 6. kla-
ses skolēni. Ar skaļu «Urrā!» sau-
cienu, starp brīdī pildot uzdevu-
mus, tika sekots līdzi, kā mainās 
skolas reitings. Bija skolēni, kas 
ātrāk par citiem atrada pareizās 
atbildes un deva ziņu klases-
biedriem. Skolēni cits citu pie-
skatīja, atgādināja, lēnākajiem 

un kreisās rokas pavēlniekiem 
pat piedāvāja uzdevumu izpildīt 
viņu vietā.

Pareizrakstības atkārtošana 
noderēja mācībās. Skolēni paši, 
veidojot pasākuma “Gudrs, vēl 
gudrāks” Straupes versiju skolo-
tājiem (jo mums ir trīs TV spēles 
dalībnieki), izmantoja uzdevu-
mus par svešvārdu latviskoju-
miem no vingrotavas.

Vēl pavisam nesen kāds 
jautāja, vai vairs nav letonikas 
uzdevumu.

Šo reiz droši var teikt – 
strādāja pozitīvā attieksme pret 
savu skolu un pārsteigums par 
valo das bagātību.

Balvā skola iegūs letonika. lv, 
žurnālu „Ilustrētā Junioriem” 
un „Ilustrētā Pasaules Vēsture” 
gada abonementus.

Straupes pamatskola – 
“atlētiskākā” skola Latvijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Turpinājums no 4. lpp.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://www.lad.gov.lv
http://letonika.lv/
http://letonika.lv/
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

30. maijā Stalbes tautas namā 
pulcējās Pārgaujas novada visu 
izglītības iestāžu – Raiskuma 
internātpamatskolas – rehabili-
tācijas centra, Straupes pamat-
skolas un Stalbes vidusskolas – 
skolēni, viņu vecāki un skolotāji, 
lai saņemtu atzinību no Pār-
gaujas novada pašvaldības. To 
saņēma skolēni, kuriem aizva-
dītajā mācību gadā bija labas un 
teicamas sekmes (vidējā atzīme 
virs 7,8) un/vai labi sasniegumi 
ārpusskolas aktivitātēs, sasnie-
gumi mācību priekšmetu olim-
piādēs, zinātniskos lasījumos, 
starpnovadu, valsts un starp-
tautiskā mērogā 2016./2017. 
mācību gadā. Oficiālā daļa tika 
atklāta ar LED šovu, ko izpil-
dīja Studio Fotia, lai ar skaista-
jiem gaismas rakstiem ienestu 
papildu svētku sajūtu telpā. 
Turpretī pasākumu noslēdza 
LABARATORIUM radīts aizrau-
jošs zinātniskais šovs, kas prie-
cēja un pārsteidza gan lielos, gan 
mazos.

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
uzsvēra, ka viņam ir neizsa-
kāmi liels prieks, ka arī šogad 
ir pilna zāle sveicamo, turklāt, 
iespējams, ar katru gadu tā kļūst 
arvien piepildītāka, kas liecina, 
ka mums iet arvien labāk, ka 
mūsu bērni, pateicoties skolo-
tāju ieguldījumam un vecāku 
atbalstam, paliek arvien gudrāki, 
arvien darošāki un tiek sasniegti 
arvien jauni un labāki rezultāti. 
“Jūsu panākumi būs tie, kas jūs 
mudinās sasniegt jaunas tāles 
no vietas, kur esat dzimuši un 
uzsākuši savas gaitas, iziet tālāk 
lielajā pasaulē, lai cildinātu gan 
savas ģimene, gan novada vārdu, 
ko jūs pārstāvat. Paldies par 
ieguldīto darbu, lai izdodas arī 

turpmāk!” Šogad kopumā tika 
sveikti 63 skolēni.

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas atzinība tika nodota:

Raiskuma 
internātpamatskola – 
rehabilitācijas centra

9. klases skolēniem:
Evitai Priedītei par sasnie-

gumiem ikdienas mācību darbā;
Katrīnai Rozei par sasniegu-

miem ikdienas mācību darbā;
Mārtiņam Cīrulim par 

iegūto atzinību Amatas novada 
pašvaldības apvienotās izglītī-
bas pārvaldes organizētajā lat-
viešu valodas un informātikas 
olimpiādē.

Skolotāji, kas ieguldījuši savu 
darbu skolēnu sagatavošanai 
mācību priekšmetu olimpi
ādēs – INESE KOZLOVSKA un 
ALBĪNS TĪLIKS

Stalbes vidusskolas 
4. klases skolēniem:

Emīlam Dārziņam par sasnie
gumiem ikdienas mācību darbā;

Danielam Dāvim Grabim par 
sasniegumiem ikdienas mācī bu 
darbā;

Līgai Laudiņai par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Robertam Mednim par sa snie
gumiem ikdienas mācību darbā;

Rolandam Reiziņam par 
sa sniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Santai Solovjovai par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā 
un iegūtu 2. vietu Starpnovadu 
sākumskolas olimpiādē 4. klasei;

Markusam Raivo Tauriņam 
par sasniegumiem ikdienas mā
cību darbā;

5. klases skolēniem:
Robertam Gūtmanim par 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Martai Kristiānai Antono-
vai par sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā un iegūtu 3.vietu 
Starpnovadu matemātikas olim-
piādē 5. klasei;

Karlīnai Gaspersonei par 
sa sniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Alisei Elīnai Petkevičai par 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Veronikai Ruskai par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

Dairim Mocānam par sasnie
gumiem ikdienas mācību darbā;

6. klases skolēniem:
Tīnai Marijai Zaļaiskalnai 

par sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā un par iegūtu 
1. vietu Starpnovadu mūzikas 
olimpiādē 5.–9. klasei B grupā, 
atzinību Starpnovadu angļu 
valodas olimpiādē 5.–9. klasei 
un atzinību Atklātajā vizuālās 
mākslas olimpiādē 4.–6. klasei 
“Mežs”;

Sabīnei Strazdiņai par sasnie
gumiem ikdienas mācību darbā;

Armandam Ričardam Robī-
tim par iegūtu 2. vietu Starpno-
vadu mūzikas olimpiādē 5.–9. 
klasei B grupā un atzinību Starp-
novadu matemātikas olimpiādē;

Elvai Pužulei par iegūtu 
atzinību Starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādē;

Loretai Lapsiņai par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

7. klases skolniekam Emīlam 
Dakšam par sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā; 

8. klases skolniecei Paulai 
Dzenei par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā; 

9. klases skolēniem: 
Mārtiņam Jēkabam Ausma-

nim par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā un par iegūtu 
2. vietu Starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādē 8., 9. kla-
sei un 1. vietu Oxford University 
Press 2017. gada atklātajā angļu 
valodas konkursa 9. klašu grupā;

Anetei Dzenei par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā un 
par iegūtu atzinību Starpnovadu 
mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē meitenēm 9. klasei, kā arī 
par godalgu ZAAO rīkotajā vides 

projektu mēneša jautājuma kon-
kursā;

Jutai Mocānei par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Tomam Kristiānam Robī-
tim par sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā; 

12. klases skolniecei Ingai 
Bušai par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

9. klases skolniekam Rober-
tam Laudiņam par iegūtu 3. 
vietu Starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādē 8., 9. kla-
sei, 3. vietu Starpnovadu bioloģi-
jas olimpiādē 9. klasei, atzinība 
Starpnovadu matemātikas olim-
piādē 9. klasei, atzinību Starpno-
vadu mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē 8., 9. klasei;

3. klases skolniecēm:
Amēlijai Braunai par iegūtu 

atzinību Starpnovadu sākum-
skolas skolēnu pētniecības kon-
ferencē “Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu”;

Letīcijai Rozītei par iegūtu 
atzinību Starpnovadu sākum-
skolas skolēnu pētniecības kon-
ferencē “Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu”;

2. klases skolniecēm:
Agnesei Ādamsonei par 

iegūtu 3. vietu Starpnovadu 
sākumskolas olimpiādē mate-
mātikā 2. klasei un atzinību 
Starp novadu sākumskolas sko-
lēnu pētniecības konferencē 
“Mazs cinītis gāž lielu vezumu”;

Elizabetei Dārziņai par 
iegūtu atzinību Starpnovadu 
sākum skolas skolēnu pētniecī-
bas kon ferencē “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu”; 

Rebekai Ekertei, par iegūtu 
atzinību Atklātajā vizuālās 
mākslas olimpiādē 1.–3. klasei 
“Mākoņi ainavā”.

1. klases kolektīvam (Sabīne 
Fjodorova, Sanija Maiga Pēr-
kone, Patrīcija Riekstiņa, Keita 
Rudoviča, Samanta Seikstule, 
Ralfs Strazdiņš, Daniels Mār-
tiņš Zurģis) par iegūtu atzinību 
Starpnovadu sākumskolas sko-
lēnu pētniecības konferencē 
“Mazs cinītis gāž lielu vezumu”; 

1.–4. klases ansamblim 
(Agnese Ādamsone, Elizabete 
Dārziņa, Renārs Ozoliņš, Emīls 
Dārziņš, Santa Solovjova) par 
iegūtu 1.vietu VISC latviešu tau-
tasdziesmu dziedāšanas sacen-
sībās skolu jaunatnei “Lakstīgala 
2017” Vidzemē;

1.–9. klases ansamblim 
(Alise Elīna Petkeviča, Veronika 
Ruska, Roberts Gūtmanis, Dai-
ris Mocāns, Roberts Šūmanis) 
par iegūtu 1. vietu VISC latviešu 
dziedāšanas sacensībās skolu 
jaunatnei “Lakstīgala 2017” 
Vidzemē. 

Skolotāji, kas ieguldījuši savu 
darbu skolēnu sagatavošanai 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos – SVETLANA 
ZAĻAISKALNA, ILZE PAEGLE, 
ANDA TOMSONE, SARMĪTE 
AUZIŅA, AIJA ATVARE, RUDĪTE 
SVIĶE, SVETLANA JONĀSE, 

JĀNIS MIČULIS, MĀRA BUŠA, 
ILZE RĒĶE, JANA PALSA, ANTRA 
SARAPOVA, INTA LAPSIŅA

Straupes pamatskolas
4. klases skolēniem: 
Elīnai Jarmalavičai par 

iegūtu 1. vietu Vēsturiskā Cēsu 
rajona skolu Atklātajā vizuālas 
mākslas olimpiādē 4.6. klašu 
grupā;

Undīnei Kuprēvičai par 
sa sniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Lotei Lambertei par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

Pēterim Martinsonam par 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un iegūto 3. vietu Starpno-
vadu sākumskolas matemātikas 
olimpiādē, atzinību Starpnovadu 
sākumskolas skolēnu pētnie-
cisko darbu konkursā “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” un atzi-
nību Vidzemes reģiona 3., 4. kla-
sēm matemātikas konkursā “Hei 
matemātiķi”;

Rinaldam Ružam par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

5. klases skolniecēm:
Beātei Līgai Novosadai par 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

Rēzijai Šķesterei par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā 
un iegūto atzinību DACVĢ 5.–6. 
klašu skolēnu matemātikas kon-
kursā, atzinību LU Jauno mate-
mātiķu konkursā un atzinību 
Starptautiskajā vizuālās mākslas 
konkursā “Es dzīvoju pie jūras”;

Rūtai Dāboliņai par sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

6. klases skoēniem: 
Madarai Elzai Rudzītei par 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un iegūto atzinību Starp-
novadu skolu matemātikas 
olimpiādē, 2. vietu Starpnovadu 
skolu pētniecisko darbu kon-
kursā “Manas dzimtas dzīves-
stāsti” 5.–9. klašu grupā, 1. vietu 
Starpnovadu skolu lietišķās 
informātikas olimpiādē, 2. vietu 
DACVĢ 5.–6. klašu skolēnu 
matemātikas konkursā, atzinību 
LU Jauno matemātiķu konkursā, 
1. vietu Latvijas TV erudīcijas 
spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, kā arī 
par godalgu ZAAO rīkotajā vides 
projektu mēneša jautājuma kon-
kursā;

Tomasam Turlajam par sa 
sniegumiem ikdienas mācību 
darbā un iegūto atzinību Starp-
novadu skolu matemātikas 
olimpiādē, 3. vietu Starpnovadu 
skolu mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē zēniem 6.–7. klasēm, 
atzinību DACVĢ 5.–6. klašu sko-
lēnu matemātikas konkursā un 
3. vietu LU Jauno matemātiķu 
konkursā;

Diānai Denīzai Midikai par 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un iegūto dižlielās dziedā-
tājas titulu Republikas folkloras 
dziedātāju konkursā “Dziesmu 
dziedu, kāda bija”;

Sveicam novada skolēnus ar panākumiem 
aizvadītajā mācību gadā

Turpinājums 7. lpp.

LABARATORIUM pārstāvis iepriecina klātesošos ar aizraujošu zinātnisko šovu. Foto: Elīna Astahovska
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8. klases skolēniem: 
Amandai Paulai Martinso-

nei par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā un 1. vietu 
Starpnovadu skolu pētniecisko 
darbu konkursā “Manas dzimtas 
dzīvesstāsti” 5.–9. klašu grupā, 
3. vietu Starpnovadu skolu ģeo-
grāfijas olimpiādē, atzinību 
Starpnovadu skolu latviešu valo-
das un literatūras olimpiādē;

Kārlim Robertam Rudzī-
tim par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā un 3. vietu 
Starpnovadu skolu pētniecisko 
darbu konkursā “Manas dzimtas 
dzīvesstāsti” 5.–9. klašu grupā, 
3. vietu Starpnovadu skolu ģeo-
grāfijas olimpiādē un 2. vietu 
Starpnovadu skolu angļu valo-
das olimpiādē;

Vivai Mednei par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā; 

9. klases skolniecēm:
Paulai Berķei par sasniegu-

miem ikdienas mācību darbā;
Laurai Karlānei par sasnie-

gumiem ikdienas mācību darbā; 
Aijai Vanagai par sasniegu-

miem ikdienas mācību darbā;
Alisei Ancei Gulbei par 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā;

3. klases skolniecēm:
Lindai Millerei par iegūto 3. 

vietu Starpnovadu sākumskolas 
skolēnu matemātikas olimpiādē 
un par iegūtu 3. vietu Vidzemes 
reģiona 3., 4. klašu matemātikas 
konkursā “Hei, matemātiķi”;

Terēzei Turlajai par iegūto 
atzinību Starpnovadu sākum-
skolas skolēnu latviešu valodas 
olimpiādē, atzinība Starptau-
tiskajā mate mātikas konkursā 
“Ķengurs”, atzinību Starpnovadu 
sākumsko las skolēnu pētniecis ko 
dar bu konkursā “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu” un par iegūtu dižās 
dziedātājas titulu Repub likas 
folkloras dziedātāju kon kursā 
“Dziesmu dziedu, kāda bija”;

8. klases skolniekam Valte-
ram Ivo Kauliņam par iegūto 
2. vietu Starpnovadu skolu angļu 
valodas olimpiādē un 3. vietu 
Starpnovadu skolu ģeogrāfijas 
olimpiādē;

6. klases skolniekam Kris-
teram Rudzītim par iegūto 
2. vietu DACVĢ 5.–6. klašu sko-
lēnu matemātikas konkursā;

2. klases skolniekiem:
Kristoferam Čerņavskim 

un Renāram Ružam par iegūto 
atzinību Starpnovadu sākum-
skolas skolēnu pētniecisko 
darbu konkursā “Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu”;

1. klases skolniecei Emīlijai 
Izmailovskai, kura ir laureāte 
45. Starptautiskajā bērnu māks
las izstādēkonkursā “Lidice” 
2017 Latvijas kārtā (VISC);

2. klases skolniekam Jānim 
Ekertam par iegūtu atzinību 
Starpnovadu skolu sākumskolas 
olimpiādē latviešu valodā; 

6. klases skolniekam Mikum 
Alfrēdam Kļaviņam par iegūto 

dižlielā dziedātāja titulu Repub-
likas folkloras dziedātāju kon-
kursā “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” un lielā stāstnieka titulu 
Republikas stāstnieku konkursā; 

8. klases skolniecei Sinti-
jai Antonei par iegūtu 2. vietu 
Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā “Latvijas toņi 
un pustoņi” (VISC).

Skolotāji, kas ieguldījuši savu 
darbu skolēnu sagatavošanai 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos – DAIGA KREI-
TUZE, AIVA GŪTMANE, ZANE 
BERGA, EVIJA TILTIŅA, GUNTIS 
PUŽULS, ELITA PAKALNE, JĀNIS 
MIČULIS, GAĻINA MILLERE, 
LIGITA KRŪMIŅA, DANA GAILE, 
INGUNA VĪNE, ANITA LAZDĀNE, 
ILONA ČERŅAVSKA

Liels PALDIES skolu direk-
torēm, kuras ne tikai ir skolu 
galvenais virzītājspēks, bet arī 
atbalsts, padomdevējs un draugs 
skolēniem un skolotājiem:

Raiskuma internātpamatsko-
las  rehabilitācijas centra direk-
torei HELĪ OPINCĀNEI;

Stalbes vidusskolas direktorei 
JOLANTAI DZENEI;

Straupes pamatskolas direk-
torei LIGITAI KRŪMIŅAI.

Māra Buša,
Stalbes vidusskolas matemātikas 
skolotāja

Skolēni ir devušies vasaras 
brīv laikā, lai uzkrātu spēkus 
nāka majam cēlienam. Pagājušais 
mācību gads bijis aktīvs un 
radošs, jauniešiem piedaloties ar 
matemātiku saistītās aktivitātēs.  
Neliels ieskats, ko esam darijuši.  

Daudz aktivitāšu matemātikā 
piedāvā LU Neklātienes mate
mātikas skola:

Jauno matemātiķu konkursā 
5.–7. klasēm spēkus pārbaudīja 
6. klases skolēni E. Pužule un 
H. Mednis. 

Neklātienes nodarbībās 
vidus skolēniem savas zināšanas 
piln veidoja 9. klases skolēns R. 
Laudiņš, 1. kārtā iegūstot atzi-
nību.

Mūsu skolēni regulāri ap
meklē Mazo matemātikas uni
versitāti, un šajā mācību gadā 
R. Laudiņš gan 1., gan 2. nodar-
bības pārbaudes darbā uzrā-
dīja labākos rezultātus 9. klašu 

grupā. 
Aprīlī 5., 6. un 9. klašu sko

lēni pārbaudīja savus spē
kus Atklātajā matemātikas 
olimpiādē. 

Pirmo reizi skolēnu komandas 
piedalījās olimpiādē „Atvērtā 
kopa”. 7. klases komandā „OME” 
startēja: O. Lasmanis, M. Dakša, 
E. Dakša un 9. klases komandā 
„Pārgauja kvadrātā” startēja: 
R. Laudiņš, K. Kalniņa, J. Mocāne, 
T.K. Robītis un G. Biteniece.

Savukārt martā visi skolēni 
piedalījās starptautiskajā spēlē – 
konkursā „Ķengurs”, kur bija 
jāatbild uz 30 ar matemātisko 
loģiku saistītiem jautājumiem. 
Šis mums bija otrais starts kon
kursā. Pavisam šajā konkursā 
piedalījās 23 885 skolēni no 
visas valsts. Labākie rezultāti 
bija: 4. klasē R. Mednim 30. 
vieta valstī no 3568 skolēniem, 
5. klasē M. K. Antonovai 20. vieta 
valstī no 2840 skolēniem un 
8. klasē D. Bušam 30. vieta no 
1745 skolēniem. 

Čaklākie jaunie matemātiķi 

„Matemātika – tā ir 
māksla nosaukt dažādas 
lietas vienā vārdā” 

/Puankare/
pirms došanās pavasara brīv
dienās devās uz Priekuļu vidus
skolu, uz tradicionālo mate
mātikas sadraudzības vakaru. 
16. reizi kopā risināja, pētīja 
un atpūtās skolēni no Priekuļu, 
Jaunnpiebalgas un Stalbes vidus
skolām. Par pasākuma ilgga
dību jāsaka paldies Priekuļu 
vidusskolas matemātikas skolo
tājai Ingai Ruskulei un viņas 
skolēniem. Priekuļu pasākums 
ir kā pateicība skolēniem par 
aktīvu dalību dažādās ar mate
mātiku saistītās aktivitātēs. 
Pasā kums notiks arī nākamajā 
mācību gadā.

Vēlos pateikt paldies visiem 
skolēniem, kuri piedalījās dažā
dās ar matemātiku saistītās 
aktivitātēs, paldies viņu vecā-
kiem par atbalstu un sapratni, 
jo lielākā daļa aktivitāšu notika 
sestdienās vai svētdienās, kā arī 
paldies kolēģiem par atbalstu un 
sapratni.   

Lai visiem jaukas vasaras 
brīvdienas, un tiekamies rudenī 
matemātiskās aktivitātēs!

Amanda Priedīte jeb Cukurs

Jau sen ar savu tēti Andri 
Priedīti, kurš ir šīs skolas absol-
vents, vēlējāmies noorganizēt 
sporta pasākumu šai skolai kopā 
ar Jauno Vanagu palīdzību. Sākot 
strādāt kā pasākumu organiza-
torei, bija skaidrs, ka šis pasā-
kums ir jārealizē, tādēļ 17. maijā 
notika sporta spēles Raiskuma 
internātpamatskolā – rehabilitā-
cijas centrā.

Pasākuma mērķis bija salie-
dēt komandas un skolēnus. 
Uzdevumu veikšanai laiks netika 
ierobežots, lai katrs varētu veikt 
uzdevumu atbilstoši savām spē-
jām. Komandas nebija sadalītas 
pēc klasēm, bet gan tā, lai katrā 
komandā būtu savas klases pār-
stāvis. Trase tika izveidota ar 
uzdevumiem, kuros bija nepie-
ciešama sadarbība. Bija patiess 
prieks redzēt, kā bērni viens 
otru atbalstīja nesot, turot, 
stumjot un komunicējot. Es 
vēlētos akcentēt bērnu aktīvo 
attieksmi šajā pasākumā. Droši 
vien kāds sākumā nebija tik 
aktīvs un negribēja piedalīties, 
bet visi tomēr mēģināja un pie-
dalījās, turklāt no atsauksmēm 
par pasākumu var secināt, ka 
tas ļoti patika. Par to ir jāpatei-
cas komandu kapteiņiem un 
uzdevumu punktu instrukto-
riem, kuri iedro šināja bērnus. 
Visu dienu valdīja draudzīga 
atmosfēra. Un tas nebija tikai 
šajā pasākumā, man šī sajūta ir 
katru reizi ierodoties Raiskumā. 

Grūti pat vārdos aprakstīt gan-
darījumu par šo dienu, tas nebija 
tikai kā pasākums, bet tiešām kā 
dāvana skolai. 

Lielu paldies ne tikai es, bet 
arī visi pasākuma dalībnieki grib 
teikt Jaunajiem Vanagiem, kas 
izveidoja dienas galveno daļu – 
trasi. Pateicoties “Teltis Pasāku-
miem”, kafejnīcas “Ze Donats”, 
“POPkorns”, “Reklāmas Baloni 
“un “Merķeļa drukas” atbals-
tam, pasākumam bija svētku 
noskaņa. Kā arī, protams, pal-
dies skolai un direktorei Helī par 
idejas atbalstu un uzņemšanu. 

Raiskums kāpj kalnā

Sveicam novada skolēnus 
ar panākumiem aizvadītajā 
mācību gadā

Pasākuma nosaukums bija 
“Raiskums kāpj kalnā”, un kopī-
giem spēkiem mums tas lieliski 
izdevās! Pateicības diplomos 
bērniem tika ierakstīts citāts: 
“Vinnijs Pūks Sivēnam jautāja: 
“Kas šodien ir par dienu?” Sivēns 
atbildēja: “Šodiena” Vinnijs 
no priecājās: “Šodiena ir mana 
mīļākā diena!”. Lai Tev vairāk 
“mīļāko dienu”!”

Paldies fotogrāfam Oskaram 
Ludvigam par skaisto mirkļu 
iemūžināšanu un Vitai Baļču
naitei par emocionālo un prak
tisko atbalstu spēļu norisei! 

Turpinājums no 6. lpp.

 Pasākuma “Raiskums kāpj kalnā” dalībnieki. Foto: Oskars Ludvigs
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Ina Bogomola,
direktores vietniece izglītības jomā 

Aizvadītajā mācību gadā 
Straupes pamatskolā pamat
izglītības klasēs izglītību ieguva 
91 skolēns. 9 speciālās izglītības 
programmu skolēni ar atbalsta 
personāla palīdzību (psiholoģe,  
pedagogu palīgi, logopēde, die-
nas centra vadītāja, ritmikas 
skolotāja, attīstošo spēļu pulciņa 
vadītāja) pabeidza mācību gadu 
sekmīgi bez vasaras darbiem. 
4 skolēniem objektīvu mācīša-
nās grūtību un reizēm arī pašu 
attieksmes dēļ noteikts pagari-
nātais mācību gads. Šajā mācību 
gadā lielu paldies gribam teikt 
Pārgaujas novada sociālajiem 
darbiniekiem par izpratni un 
profesionālu atbalstu darbā ar 
atsevišķu skolēnu ģimenēm visa 
gada garumā.

Pirmsskolas grupiņās rotaļ
nodarbībās un citām aktivi tātēm 
piepildītu laiku pavadīja gandrīz 
60 audzēkņi. Krāšņā izlaidumā 
suminājām desmit  6gadīgo 
bērnu grupiņas absol ventus. Vis-
vairāk priecē fakts, ka pirmssko-
las grupas ir piepildītas, bet bēr-
nus droši var pieteikt, jo pozitīvu 
risinājumu vienmēr var rast.

Šopavasar Straupes pamat-
skolu absolvēja 11 skolēni. 
Uzskatām, ka absolventu sasnie-
gumi valsts pārbaudes darbos ir 
atbilstoši ieguldītajam darbam. 
Salīdzināt ar rezultātiem valstī 
varēsim pēc statistikas datiem, 
kurus apkopos un publicēs VISC. 
Latviešu valodas eksāmena vidē-
jais vērtējums mūsu skolā ir 6,7 
balles (skolotāja Elita Pakalne), 
angļu valodā – 8 balles (skolo-
tāja Dana Gaile), matemātikā – 7 
balles (skolotāja Zane Berga), 
Latvijas vēsturē – 6,8 balles 
(skolotāja Aiva Gūtmane). Liels 
paldies mācību priekšmetu sko-
lotājām un sākumskolas skolotā-
jai Anitai Lazdānei par šīs klases 
skolēnu zināšanu, prasmju un 
iemaņu „stūrakmeņu ielikšanu”. 

2016./17.mācību gadā mūsu 
skolēni ir godam nesuši Strau-
pes pamatskolas vārdu, pieda-
loties valsts mēroga konkursu 
finālos, festivālos un skatēs. Lat-
vijas Dabas muzeja organizētā 
konkursa „Cielavas gudrības” 
5., 6. klašu skolēniem finālā, 
kas notika 6. jūnijā Jaunmoku 
pilī, komanda, kuras sastāvā 
bija Rēzija Šķestere, Madara 
Elza Rudzīte, Kristers Rudzītis, 
ieguva 2. vietu (skolotāja Evija 
Tiltiņa). V Latvijas bērnu un 
jauniešu mākslas un mūzikas 
festivālā „Toņi un pustoņi”, kas 
notika 1. un 2. jūnijā Bauskā, par 
darbu „Straupes koris” (autore 
Sintija Antone) tika saņemta 
Bauskas novada domes simpā-
tiju balva. Skolu pārstāvēja 8. 
klases skolniece Sintija Antone 
un floristikas pulciņa vadītāja 
Ilona Čerņavska.

Pirmo reizi mūsu skolas eko-
padomes skolēni tika uzaicināti 

uz eko skolu pasākumu „Koku 
dienas Dzimtmisā”, kas notika 
27. aprīlī Iecavas novadā. Pasā-
kuma moto „Ēdam atbildīgi”. 
Pēc konkursa uzdevumiem par 
kokiem, dabu, ēšanas paradu-
miem, to ietekmi uz vidi un 
sportiskajām aktivitātēm, kurās 
bija jāparāda komandas salie-
dētība – kopvērtējumā 1. vieta. 
Komandā Beāte Līga Novosada, 
Sintija Biseniece, Kristers Rudzī-
tis, Valters Ivo Kauliņš (skolotāja 
Evija Tiltiņa).

Esam lepni, ka mūsu skolā 
mācās TV erudīcijas spēles 
„Gudrs, vēl gudrāks” 6. klašu 
uzvarētāja Madara Elza Rudzīte. 
Madara Elza kopā ar skolotāju 
Elitu Pakalni viesojās pie Latvi-
jas Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa. Visa 6.klase tika uzai-
cināta uz 4.maija svinībām un 
starptautiskajām uguņošanas 
sacensībām Rīgā.

Arī šajā mācību gadā skolas 
pasākumos mūs visus ieprie-
cināja tautas deju kolektīvu 
sniegums. Par kvalitāti liecina 
rezultāti skatēs: 3.–4. klases deju 
kolektīvam augstākā pakāpe, 
1.–2. klases deju kolektīvam 
1. pakāpe. Mācību gada noslē-
gumā – dalība Latvijas deju fes-
tivālā „Latvju bērni danci veda” 
(skolotāja Elita Tomsone).

Vienmēr varam paļauties, 
ka pasākumos nepievils skolas 
folkloras kopa. „Zinu, zinu tēva 
sētu” – šī gada tēma. Mūsu skolas 
folkloras kopa piedalījās Vidze-
mes piejūras bērnu un jauniešu 
folkloras kopu sarīkojumskatē, 
kas notika Lēdurgā, un ieguva 1. 
pakāpi (skolotāja Gunta Millere).

Atlētiskākā skola Latvijā – 
Straupes pamatskola. Tā varam 
teikt pēc uzvaras digitālajā spēlē 
„Valodas vingrotava” 5.–12. 
klašu skolēniem. Dalību digitālā 
zinību portāla letonika.lv spēlē 
organizēja, uzraudzīja un līdz 
augstajam rezultātam pacēla 
latviešu valodas skolotāja Elita 
Pakalne.

Jūlijā uz Gruziju dosies 
vizuālās mākslas konkursa 
„Iepazīsti Gruziju” godalgoto 
vietu ieguvēji. Darbi  tika izstā-
dīti Stalbes kultūras namā Gru-
zijas delegācijas vizītes laikā. 
Mūsu skolu pārstāvēs Jūlija Keita 
Midika, Terēze Turlaja, Rinalds 
Ruža, Amanda Paula Martin-
sone, Paula Berķe un Laura Kar-
lāne (skolotāja Daiga Kreituze).

Skolas gada noslēguma 
svinīgajā pasākumā tika sveikti 
skolēni, kuri visu mācību gadu 
ir uzcītīgi mācījušies. Sakām 
paldies viņu vecākiem, kuru 
atbalsts ir sajūtams ik uz soļa.

1. klasē vērtējumus neliek. 
Visi vēlas apgūt zināšanas pēc 
labākās sirdsapziņas mīļās 
audzinātājas Sanitas Kārkliņas 
vadībā.

2. klasē – Kristofers 
Čerņavskis, Jānis Ekerts, Kristīne 
Gūtmane, Renārs Ruža

3. klasē – Roberts Briška, 

Abu deju kolektīvu vadītāja Elita Tomsone.
1.–.3. klašu deju kolektīvs – 1.pakāpe (43.8 punkti)
2.– 4. klašu deju kolektīvs – Augstākā pakāpe (46.2 punkti)
Foto: Aiva Gūtmane

Lauma Baltgalve,
bibliotekāre

Jau vairākus gadus Straupes 
pamatskolas skolēni un viņu 
vecāki piedalās lasīšanas prog-
rammā Bērnu un jauniešu žūrija. 
Katru gadu aptuveni 30 bērni un 
viņu vecāki lasa, vērtē un izsaka 
savu viedokli par grāmatām. Šī 
programma ir lielisks veids, kā 
veicināt bērnu un jauniešu inte-
resi par grāmatu. Arī šogad ir 
sagatavota grāmatu kolekcija, 
kurā ir atrodamas gan grāma-
tas pašiem mazākajiem – košas 
un krāsainas, gan grā matas jau 
pieredzējušākiem lasītājiem. Arī 
par vecākiem tiek domāts īpaši – 
kolekcijā ir grāmatas, kurās atro-
dami padomi dažādām situāci-
jām, gan arī grāmatas, kuras 
rosina izvērtēt dzīves vērtības. 

Bērnu un jauniešu žūrijas 
kolekcija ir pieejama Straupes 
pamatskolas bibliotēkā. Šajā 
gadā lasītājiem piedāvātās grā
matas dažādām vecuma grupām:

5+
Maija Laukmane „Divdesmit 
pieci mākoņi”
Daiņus Šukis „Ezītis, kurš mīlēja 
slepeni: notikumi jautrajā lauku 
sētā”
Huans Arhona „Govs”
Ķēstutis Kasparavičs „Īsi stāstiņi 
par lietām”
Maikls Bonds „Pasaka par peļu 
pili”
„Puika, kas zīmēja kaķus” pēc 
japāņu pasakas motīviem

9+
Māra Viška, Uldis Daugaviņš, 
Mārtiņš Sirmais „Baltais lācis: 
pasaku pavārgrāmata bērniem”
Uldis Auseklis „Kaķēns 
margrietiņās”

Timo Parvela „Muris un Vufs”
Ulfs Starks „Proti svilpot, 
Juhanna?”
Lelde Stumbre „Pūcīte ar 
zeltainajām acīm”
Žaume Kuponss „Uzrodas Flata 
kungs!”

11+
Silēna Edgāra, Pols Beorns 
„14 – 14”
Eva Ibotsone „Ceļojums uz 
Amazoni”
Māris Rungulis „Pastaiga mirušo 
pilsētā” Pārupes spoku stāsti
Anete Mīrsva „Samsona 
ceļojums” 
Ieva Samauska „Skaļā klase” 
Marija Parra „Vafeļu sirdis: Lēna 
un es Satriektajā Matildē” 

15+
Šīna Vilkinsone „Es joprojām 
krītu”
Marija Turtšaninova „Marēsi: 
Sarkanā klostera hronikas” 
Zoji Saga „Meitene tīmeklī”  
Oidira Ava Olafsdotira 
„Rabarberu sarkanais”
Ilze Enģele „Sektors 18 – 08” 
Kārlis Vērdiņš „Tētis”

Vecāki
Reičela Meisija Steforda 
„Brīvroku mamma: ieteikumi 
vecākiem, kā nolikt malā tele-
fo nu, sadedzināt veicamo darbu 
sarakstu un pārstāt tiekties pēc 
pilnības, lai piedzīvotu patiesi 
būtisko!”
Dace Vīgante „Ledus apelsīns”  
Entonijs Dors „Mums neredzamā 
gaisma”  
Frēdriks Bakmans „Omce sūta 
sveicienus un atvainojas”

Nāc un pievienojies lielajam 
lasītāju pulkam! 

Bērnu un jauniešu 
žūrija Straupes 
pamatskolā

Straupes pamatskolas 
kolektīvs gatavs  
izaugsmei

Linda Millere, Terēze Turlaja
4. klasē – Undīne Kuprēviča, 

Lote Lamberte, Pēteris Martin
sons, Rinalds Ruža

5. klasē – Elza Evelīna 
Abzalone, Emīlija Līva Abzalone, 
Beāte Līga Novosada, Rēzija 
Šķestere, Rūta Dāboliņa

6. klasē – Madara Elza 
Rudzīte, Tomass Turlajs, Diāna 
Denīza Midika

7. klasē – Sintija Biseniece
8. klasē – Amanda Paula 

Martinsone, Kārlis Roberts 
Rudzītis, Viva Medne, Linda 
Rudzīte, Elizabete Ella Zariņa

9. klasē – Paula Berķe, Laura 
Karlāne, Aija Vanaga, Alise Ance 
Gulbe

Par sasniegumie ārpusskolas  
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos 2016./2017. m.g. 
mūsu skolēni tika godināti 
arī Pārgaujas novada rīkotajā 
pasākumā (skat. rakstu 6. lpp.).

Paldies Skolas padomei – Eli-
tai Martinsonei, Mārim Šķes-
terim, Mairim Turlajam, Raivo 
Rudzītim, Arnim Lūsiņam un 
Straupes draudzei par materiālo 
stimulu skolēniem, kuru mācību 
sasniegumos ir vislielākā izaug-
sme, salīdzinot ar iepriekšējo 
mācību gadu. Prēmijas saņēma 
Valters Ivo Kauliņš, Viva Medne, 
Amanda Paula Martinsone, Eli-
zabete Ella Zariņa, Evelīna Meņ-
ģele, Ralfs Daniels Novosads, 
Beāte Līga Novosada, Diāna 
Denīza Midika, Benedikts Salaks. 
Par augstākajiem sasniegumiem 
ārpusskolas mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos, labām 
un teicamām sekmēm mācībās 
un aktīvu dalību skolas pasāku-
mos apbalvojumi tika piešķirti 
Madarai Elzai Rudzītei, Toma-
sam Turlajam, Terēzei Turla-
jai, Kārlim Robertam Rudzītim, 
Pēterim Martinsonam un Rēzijai 
Šķesterei.

Šajā mācību gadā turpinājām 
veiksmīgo sadarbību ar Fuijk-
kinku ģimeni Holandē. Uzstādīti 
jauni basketbola grozi un vai-
rogi  āra sporta laukumā. Zie-
massvētkos un Lieldienās bērni 
atkal saņēma holandiešu spon-
sorētos saldumus. Īpaša dāvana  
bija Ziemassvētku  koncerts “Lai 
pateiktu tev tikai vienu”.

Pateicoties skolotājas Ivetas 
Adamsones iniciatīvai, izveido-
jusies sadarbība ar SIA “Apdro-
šināšanas un finansu brokers”. 
Par piesaistīto ziedojumu naudu 
realizēti projekti rotaļlietu iegā-
dei pirmsskolas grupām un 
floristikas materiālu iegādei. 
Nākamā projekta ideja – psiho-
loģiskās spēles.

Skolas ieceres 2017./18.
mācī bu gadam saistām ar sporta 
halles renovāciju, APU (atbalsts 
pozitīvai uzvedībai) program-
mas īstenošanas turpinājumu, 
aktivitātēm eko skolu darbības 
jomā, skolas iesaistīšanos ESF 
pasākumā “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstī-
bai”. 

Straupes pamatskolas 
deju kolektīviem 
izcili rezultāti skatēs
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Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada galda 
kalendāra “Naktsmītnes 
Pārgaujas novadā 2017” jūnija 
mēnesis veltīts kempingam 
“Ungurs”. Tiekos ar saimnieku 
Andreju Kreili. 

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

Andrejs Kreilis (A.K.): Ļoti 
vienkārši. 1997. gadā bija iespēja 
šo vietu privatizēt, tādēļ kopā ar 
tā brīža kolēģu grupu izveidojām 
šeit atpūtas pilsētiņu, bet 2004. 
gadā atdalījāmies no SIA “Atpūta” 
un izveidojām “Ungurkrasts AK”. 
Sākām strādāt divatā ar sievu. 
Paņēmām kredītu, lai uzbūvētu 
mājiņas un labiekārtotu 
apkārtni. Tā jau kempingam rīt 
13. gads, bet kempings mums 
nav pamatdarbs.

E.A.: Kad ir “Ungurs” 
sezona?

A.K.: Oficiāli sezona sākas 1. 
maijā un beidzas 1. septembrī, 
bet realitātē tas ir atkarīgs 
no laika apstākļiem. Šogad ne 
pirmais maijs, ne pat pirmais 
jūnijs! Palēnām gan interese no 
atpūtniekiem rodas. Esam pilnīgi 
atkarīgi no laika apstākļiem – ja 
uz kalna vēl mākslīgo sniegu var 

uzpūst, tad mākslīgo sauli dabūt 
nevaram. Kempinga darba laiks 
ir no plkst. 7.00 līdz 23.00, bet, 
protams, visu var sarunāt, un, ja 
laicīgi pabrīdina, tad atpūtniekus 
ielaižam arī vēlāk. Lai arī laivu 
noma ir tikai papildu darbība, 
tomēr makšķerniekus, kuri grib 
tās iznomāt, agrā rītā cenšamies 
ielaist. Esam novērojuši, ka 
vietējie brauc uz pusdienlaiku, 
jo ūdens visu laiku ir samērā 

patumšs, tādēļ zivis ir aktīvas arī 
pa dienu.

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

A.K.: Piedāvājuma ziņām mēs 
neko oriģinālu nepiedāvājam, 
bet cilvēkiem šeit patīk 
pludmale – ezera smilts un te 
ir ļoti droši bērniem, jo krasts 
ir lēzens. Neesam klusais kem
pings, kas nozīmē, ka līdz plkst. 
23.00 mūzika ir atļauta. Turklāt 

Kempings “Ungurs” – atpūtas vieta 
Ungura ezera krastā

esam šosejas malā, tādēļ ir viegli 
atrast, bet pēc ceļa zīmēm, ne 
navigācijas (smejas). Kuriozu 
katru gadu ir vairāk, nekā 
vajag. Ne viens vien atpūtnieks 
ir mums pabraucis garām, jo 
navigācija viņu sūta uz kūdras 
ieguves uzņēmumu “Unguri”, kas 
ir tepat netālu, nevis pie mums. 
Vienmēr saku, lai vadās pēc 
kartes, vai arī pats izstāstu ceļu.

E.A.: Kādas atpūtas iespējas 
Jūs piedāvājat?

A.K.: Piedāvājam 8 dzīvo
jamās mājiņas no divām līdz 
piecām personām katrā, telšu 
un treileru vietas. Papildus pie 
mums var izmantot ezera plud
mali, iznomāt katamarānus 
un laivas, spēlēt volejbolu un 
futbolu, turklāt ir iespēja izno
māt arī bumbas. Ezera apkārtnē 
ir vairāki velomaršruti, dabas un 
vēstures objekti.

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

A.K.: Kopš kaimiņos ir kem-
pings “Apaļkalns” ārzem nieki 
pie mums iebrauc, bet krietni 
retāk. Mēs tik ļoti nereklamēja-
mies, izstādēs nepie dalāmies. 
Neesam arī tik lieli, lai tik plaši 
reklamētos, par mums uzzina 
no atsauksmēm. Varu teikt, ka 
“Ungurā” vairāk ir latviešu pub-
lika. Tie, kas atpūšas pa dienu, 
ir no tuvējās apkārtnes, bet 

mājiņās paliek tie, kuri mērojuši 
garāku gabalu, arī no ārzemēm. 
Īpaši aktīvs laiks ir pēc Jāņiem, 
atvaļinājumu laikā.

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

A.K.: Sazinoties elektroniski 
vai pa telefonu. Darba dienās, 
lai būtu vieta, svarīgi grupām 
pieteikt mājiņas, bet uz nedēļas 
nogalēm tā jārezervē visiem. 
Pieredze rāda, ka atpūtniekiem 
ir tendence pieteikt, bet neat
braukt, ja nav iemaksāts avanss, 
tādēļ to prasām 50% apmērā 
pirms atbraukšanas. Apmaksa 
notiek internetā. Zinām droši, 
ja ir samaksāts, tad tiešām 
atbrauks. Protams, individuāla-
jiem atpūtniekiem ne vienmēr to 
pieprasām.

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

A.K.: Vasaras sezonā citām 
lietām laika nav, nevaram izrau
ties ne uz vienu pasākumu, 
bet man patīk staigāt pa mežu, 
īpaši lietus laikā. Labā laikā 
arī to nemaz nevaru atļauties. 
Septembrī ar ģimeni arī cen
šamies izbraukt ārpus valsts, 
tādā veidā kopīgi atpūšoties.

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

A.K.: Rīta pelde ezerā jau ir 
pats par sevi, tas ir kā vasaras 
rituāls, bet, tā kā neesmu 
makšķer nieks, tad ar laivu ezerā 
izbraucu ļoti reti.

Ja vēlaties baudīt atpūtu pie 
ezera, piknikojot, peldoties, 
sauļojoties vai spēlējot spēles, 
tad droši brauciet uz kempingu 
“Ungurs”. Tas atrodas 13 km no 
Cēsu centra pie autoceļa Cēsis–
Limbaži un 3 km no autoceļa 
Rīga–Valmiera–Igaunijas robeža 
pie gleznainā Ungura ezera, kurš 
ir lielākais Gaujas nacionālajā 
parkā. Lai pieteiktos uz 
naktsmāju, rakstiet uz epastu 
alinakreile@inbox.lv vai zvaniet 
pa tālruni 29120992.

Ketija Nēringa-Martinsone,
kluba „Free Wind Archers” 
sportiste

No 12. līdz 14. maijam Strau-
pes pagasta „Mārkulīčos” notika 
loka šaušanas sacensības „Bra-
slas kauss 2017”. Sacensības 
organizēja biedrība „Free Wind 
Archers” sadarbībā ar Pārgaujas 
sporta klubu “Pārgauja” un šau-
šanas sporta klubu „Mārkulīči”. 
Šogad sacensībās piedalījās 106 
dalībnieki, kuri pārstāvēja 25 
klubus no 5 valstīm – Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas 
un Lielbritānijas. Jāpiebilsts, ka 
šis ir rekordliels dalībnieku skaits 
sacensībās „Braslas kauss”.

Sacensību dalībnieki startēja 
12 loku klasēs un trīs vecumu 
grupās – pieaugušie, juniori un 
bērni. No Straupes kluba „Free 
Wind Archers” sacensībās pieda-
lījās 25 sportisti. Godam cīnījās 
un labus rezultātus uzrādīja bērni 
garā loka klasē: meitenes – Loreta 
Lapsiņa 3. vieta, Patrīcija Jaun-
zema 4. vieta; zēni – Haralds Med-
nis 1. vieta, Dāvis Rublis 2. vieta. 
Garā loka juniores – Rebeka Šil-
kina 1. vieta, Tīna Marija Zaļais-
kalna – 2. vieta, Ella Elizabete 
Zariņa – 3. vieta. Sīva cīņa notika 
arī starp rekursīvās klases junio-
riem, kur Markuss Kiriņš piekā-
pās Elzai Līnai Andersonei, bet 
apsteidza Lauru Vilisteri, palie-

Aizvadītas loka šaušanas sacensības „Braslas kauss 2017”
kot 3. vietā. Lepojamies ar Munta 
Medņa panākumiem, kurš 8 vīru 
konkurencē ieguva 3. vietu, pie-
kāpjoties Lietuvas un Lielbritāni-
jas kompaktloku šāvējiem. Sievie-
tes kompaktloku šāvējas – Viva 
Medne 2. vieta, Jūlija Gaspersone 
– 3. vieta. 

Lepojamies ar labajiem rezul-
tātiem, priecājamies par lielo 
dalībnieku aktivitāti un vēlmi 
nodarboties ar loka šaušanu. Ar 
spilgtām emocijām un labiem 
iespaidiem gaidām 2018. gada 
„Braslas kausu”. Novēlam izcilus 
rezultātus „Free Wind Archers” 
kluba biedriem, kuri jūnijā aizstā-
vēs Latvijas godu Pasaules čem-
pionātā Itālijā.

Andrejs Kreilis gatavs uzņemt atpūtniekus kempingā “Ungurs”
Foto: Elīna Astahovska

 Ungura ezerā katamarāni gaida atpūtniekus. Foto no privātā arhīva  Kempinga mājiņa. Foto no privātā arhīva

mailto:alinakreile@inbox.lv
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Ausma Tērauda

Saulītei ir tāda vara:
Visu dienu gaišu dara.

Saulainā 13. maija pēcpus
dienā Raiskuma pagasta biblio
tēka pārvaldes zālē organizēja 
Mātes dienas pasākumu. 

Lasītāji šogad savu biblio
tekāri Gitu Vilciņu pieteica kon-
kursam „Pagasta biblio tekārs – 
gaismas nesējs”. 24. aprīlī viņa 
un Straupes pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre Gunta Blaumane 
tika aicinātas uz Gaismas pili – 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Tāda atzinība saviļ ņoja ne tikai 
nominantes, bet arī mūs, ietei-
cējas.

Gribējām dzirdēt, kā notika 
pasākums. Gita stāstīja: „Jutos 
apmulsusi par tādu atzinības 

parādīšanu. Latvijā šis konkurss 
notiek 10. reizi, un šis bija kā 
jubilejas pasākums. Patīkami 
bija redzēt zāles ekrānā, ka no 
11 Vidzemes reģiona biblio
tekāriem, kuri izvirzīti konkur
sam, divas esam no Pār gaujas 
novada. Labākā Vidzemes 
reģiona bibliotekāre 2017. gadā 
ir Ropažu bibliotēkas vadītāja 
Dace Smukša. Saviem atbals-
tītājiem saku lielu paldies par 
labiem vārdiem un turpināšu 
darbu grāmatu valstībā.”

“Es patiesi jutos gandarīta 
par dzimtā pagasta garīgā man
tojuma un tradīciju kopšanu. 
Grāmata bērnībā ienāca ikdienā 
un kļuva par neatņemamu dzī-
ves sastāvdaļu. Skolas gaitu 
sākumā tā dēvētajā Puriņu 
augstskolā, vēlāk Cēsu Skolotāju 
institūtā iepazinu noslēpumaino 

rakstu gudrības, strādājot Rais-
kuma sanatorijas internātskolā 
par biblio tekāri, aizrāvos ar 
lasīšanu. Skolas bibliotēka guva 
atzinību skatē, to izvirzīja tālāk 
Savienības mērogā. Saņēmu Kul-
tūras ministrijas Goda rakstu ar 
ministres J. Furcevas parakstu.”

Mātes dienā mūs iepriecināja 
Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra audzēknes 
Dace Graudiņa, Arīna Sosnovska 
un Lota Ozola ar deklamētajiem 
dzejoļiem. Baudījām muzikālu 
priekšnesumu – Ričards Lauga 
dvēseliski dziedāja un spēlēja 
ģitāru, atskaņojot latviešu kom
ponistu melodijas.

Saviesīgā daļā atcerējāmies 
bērnu dienas māmiņas un vec
māmiņas paspārnē, spriedām 
par turpmākajiem pasākumiem.

Gaismas diena

Latvijas simtgades svinību 
ietvaros, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, pašvaldību publis-
kajām bibliotēkām un  plāno-
šanas reģioniem aicina ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju piedalīties 
dāvanas gatavošanā Latvijai.  
Kopdarba rezultātā 2018. gadā 
tiks izveidota elektroniska Lat-
vijas ainavu dārgumu* krātuve 
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas 
sabiedrības vērtējumā nozīmī-
gas ainavas ar īpašu vēstījumu 
par Latvijas dabu un vēsturi, 
kas jāsaglabā nākamajām paau-
dzēm.

Vidzemes reģions tradicio-
nāli tiek uzskatīts par vienu no 
ainaviskākajām Latvijas teritori-
jām. Turklāt katrai pašvaldībai ir 
savi ainavu dārgumi,  ar kuriem 
lepojamies. Dažas ainavas ir 
atsevišķu novadu iedzīvotāju 
pamanītas, citas jau labu laiku 
novērtētas kā izcilas dabas vēr-
tības, dažas no tām, diemžēl, jau 

cilvēka acij zudušas. Aicinām 
ikvienu iesaistīties Vidzemes 
ainavu dārgumu krātuves veido-
šanā!

Aktivitātes pirmais posms 
sāksies ar ainavu dārgumu 
pieteikšanu, tā notiks līdz š.g. 
15. jūlijam. Pieteikumus var 
iesniegt gan fiziska persona, 
gan arī personu grupa, piemē-
ram, ģimene, klases kolektīvs, 
nevalstiskās organizācijas pār-
stāvji u.c., turklāt pieteikumu 
skaits ir neierobežots. Ainavas 
iespējams pieteikt elektroniski 

tīmekļa vietnē www.ainavu-
dargumi.lv vai arī dodoties uz 
vietējo publisko bibliotēku savā 
pašvaldībā, kur bibliotekārs 
konsultēs, palīdzēs aizpildīt un 
nosūtīt pieteikuma veidlapu. 
Papīra formātā iesniegtais pie-
teikums jānosūta uz epasta 
adresi: ainavudargumi@varam.
gov.lv.

Pieteikumu izvērtēšanai tiks 
izveidota īpaša Ainavu ekspertu 
padome, kuras uzdevums būs 
līdz 2017. gada 14. augustam 
sastādīt katram no reģioniem 

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 27. maijā Cēsīs cīņas 
sporta klubā „FERRUM” notika 
trešā Latvijas čempionāta atlē-
tiskajā vingrošanā 4. posms. 
Sacensību programma pare dzēja 
izpildīt svara bumbu grūšanu, 
raušanu, atspoles skrē jienu un 
vēderpreses vingri nājumu – 
kāju pacelšanu 90 grādu leņķī 
līdztekās. Visi četri vingri nājumi 
bija obligāts no tei kums to izpil-
dei. Svaru bumbu raušanā viens 
pēc otra sekoja rekordi, kas 
pērnā gada sacen sību rezultātus 
atstāja ēnā. Pār gaujietis sešdes-
mitgadīgais Valdis Mednis spēja 
uzraut 16 kg svaru bumbu 110 
reizes, kas pēc pacel tajām rei-
zēm bija rekords, pārspējot dau-
dzus jauniešus un vīrus. 

Pārgaujas novada sportistu 
panākumi

Junioru kategorijā
2. vieta – Egīls Lobuzovs
Vīriešu kategorijā
3. vieta – Lauris Berkulis
Senioru grupā
1. vieta – Ivars Oraševskis
2. vieta – Valdis Mednis
Sievietēm
1. vieta – Margita Zariņa
Seniorēm
1. vieta – Olga Oraševska
2. vieta – Daiga Hofmane
Par absolūtajām 4. posma 

čempionēm kļuva
1. vieta – Margita Zariņa, 

kura pēc šī posma atrodas 
līderes pozīcijās;

2. vieta – Olga Oraševska, 
kura saglabā pēc 4. posma otrās 
vietas pozīciju;

3. vieta – Daiga Hofmane, 
kura pēc 4. posma ierindojas 
4. vietā.

Vīriešu absolūtajā vērtējumā 
1. vieta – Juris Liniņš (Lim

bažu novads), kurš pēc 4. posma 
ierindojas līdera pozīcijās;

2. vieta – Ivars Oraševskis, 
kurš pēc 4.posma pakāpjas uz 
4.vietu;

3. vieta – Atis Ciesnieks (Cēsu 
novads sporta klubs „Ferrum”), 
kurš pēc 4. posma 8. vietā.

Nākamās sacensības norisi
nāsies no 13. līdz 18. jūnijam, 
kad notiks Pasaules strādājošo 
un amatieru sporta spēles, 
kurās novadu apvienotais ZAS 
sporta klubs mēģinās pārbaudīt 
sevi vieglatlētikas disciplīnās. 
Sacensības atbalstīja Latvijas 
tautas sporta asociācija Eiropas 
veselības nedēļas ietvaros.

Noslēdzies atlētiskās 
vingrošanas 4. posma 
čempionāts

* Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos 
un pilsētās, ko uzskatām par īpašām Latvijas vērtībām, neatkarīgi no 
to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras 
vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. 
Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to 
izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā – ikvienam no 
reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums. 

Vairāk informācijas: Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes 
plānošanas reģionā, dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t. +371 26566680

Vidzemē tiks veidota ainavu dārgumu krātuve
ainavu dārgumu sarakstu, vēlāk 
aicinot iedzīvotājus balsot par 
sarakstā iekļautajām ainavām. 
Tādējādi katrā no reģioniem tiks 
noteiktas desmit ainavu dār-
gumu vienības, kas tiks iekļau-
tas LNB dārgumu krātuvē. Lai 
nodrošinātu pilnīgu informāciju 
par izvēlētajiem Latvijas ainavu 
dārgumiem, iedzīvotāju sniegtā 
informācija tiks papildināta ar 
pētnieku iegūtajiem faktiem, 
vēsturiskajiem attēliem un stās-
tiem. Aktivitātes noslēgumā tiks 
veidota īpaša izstāde, kas būs 
skatāma visā Latvijā.  Paralēli 
tiks organizētas arī diskusijas, 
galvenos uzsvarus liekot uz  

reģiona vērtībām un  attīstību, 
un ainavu saglabāšanu, aicinot 
sniegt priekšlikumus par ainavu 
dārgumu iekļaušanu Latvijas 
Kultūras kanonā. 

Noslēguma pasākums – 2018. 
gada oktobrī, Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā, kurā piedalīties 
tiks aicināti arī aktīvākie ainavu 
dārgumu pieteicēji. 

 
Šī ir lieliska iespēja ikvienam 

no mums piedalīties dāvanas 
sagatavošanā Latvijai, pamanot 
skaistumu un vērtības šķietami 
ikdienišķās lietās. Izcel sava 
novada dārgumu un parādi 
citiem!

Valdis Mednis Mātes dienas pasākuma svinēšana Raiskuma pagastā. Foto: Gita Vilciņa

http://www.ainavudargumi.lv
http://www.ainavudargumi.lv
mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv
mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
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Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

No 14. līdz 16. jūlijam Pārgau-
jas novadā svinēsim 4. novada 
svētkus, kuru laikā mēģināsim 
paskatīties uz Pārgaujas novadu 
no cita skata punkta, atskato-
ties uz pagātni un salīdzinot to 
ar šodienas redzējumu. Kā jau 
ik gadu būs iespēja baudīt gan 
novada amatierkolektīvu priekš-
nesumus, gan vies mākslinieku 
uzstāšanos. Šogad programmu 
papildinās arī sportiska aktivi-
tāte – skrējiens “Pretī100”.

Svētki sāksies 14. jūlija 
vakarā Raiskuma estrādē. 
Tos atklāsim ar novada iedzīvo-
tāju iesūtīto fotoattēlu izstādi 
“Novads no cita skata punkta”. 
Savukārt sestdien šī izstāde 
būs apskatāma Straupē. Gan 
piektdien, gan sestdien visiem 
kopīgi būs iespēja veidot pirk-
stu nospiedumu gleznu. Par 
muzikālo noformējumu novada 
svētku pirmajā dienā rūpēsies 
jauniešu muzikālā apvienība 
“Grēki”. Vakara izskaņā apbal-
vosim fotokonkursa “Novads no 
cita skata punkta” uzvarētāju, 
bet vakaru noslēgsim ar ugunīgu 
priekšnesumu un bungu perku-
sijām.

Sestdienas rīta cēliens sāk
sies kempingā “Apaļkalns”, kur 
jau no plkst. 8.30 varēs reģis-
trēties skrējienam “Pretī100”, 
lai plkst. 10.00 jau pirmie skrē-
jēji varētu doties trasē. Skrē-
jienā aicināts piedalīties ikviens. 
Katram būs iespēja izvēlēties 
sev piemērotāko distanci: 6 
km apkārt Raiskuma ezeram 
vai 10 km apkārt Raiskuma un 
Auciema ezeriem. Skolēniem un 
pašiem mazākajiem skrējējiem 
ne mazāk interesantas distances 
kempinga „Apaļkalns” teritorijā. 
Ar piemiņas balvām tiks apbal-
voti katras dalībnieku grupas 
1.–3. vietas ieguvēji. Īpašas bal-
vas absolūtajiem uzvarētājiem 6 
km un 10 km distancēs sieviešu 
un vīriešu konkurencē. Dāvani-
ņas pašiem mazākajiem skrējē-
jiem uzreiz pēc finiša.

Sākot no plkst. 13.30 visi 
aicināti doties uz Straupi, kur 
estrādē un tās tuvākā apkārtnē 
katram vajadzētu atrast sev ko 
interesējošu. 

 Būs iespēja apskatīt izstādi 
“Pārgaujas novads TOREIZ un 
TAGAD”. Izstādes tapšanā var 
iesaistīties ikviens, jo vēl līdz 
30. jūnijam aicinām iedzīvotājus 
pārlapot savus bilžu krājumus, 
mēģinot atrast pagātnes fotog-

Aivars Lapšāns

Grupa Ferrum tika dibināta 
1985. gadā. Mūziķi – Aivars Lap-
šāns (vokāls), Andris Šīrants 
(basģitāra), Arkādijs Nikitins 
(solo ģitāra) un Gints Klūga 
(sitaminstrumenti). Finansiālu 
atbalstu deva Straupes pa gasta 
Ļeņina kolhozs. Mūža pateicība 
toreizējam vadītājam Jānim 
Tučam no grupas Ferrum mūzi-
ķiem. Mēģinājumu bāzes vieta 
bija RCP kultūras nams Cēsīs, 
līdz ar to grupa piederēja gan 
Straupei, gan Cēsīm.

Gada laikā Ferrum kon-
certskatēs ieguva tiesības uz 
Liepājas Dzintaru – toreizējo 
labāko grupu festivālu. Diem-
žēl uzstāšanās grupai Liepājā 
tika liegta, jo grupas repertuārs 
saturēja pretpadomju propa-
gandu. Grupas mūziķi labi atce-
ras, kā Straupē grupas koncerta 
dziesmas laikā “Latvijas zelts 
– brīvība” pirmo reizi publiski 
tika uznests aizliegtais sarkan-
baltsarkanais karogs. Grupa ar 
savu māksliniecisko darbību 
aicināja Latviju atbrīvoties no 
komunistu jūga.  Neskatoties 
uz aizliegumu izbraukt no Cēsu 
rajona, grupa nelegāli koncer-
tēja daudzās Latvijas pilsētās, jo 

popularitāte bija milzīga. Grupu 
pamanīja arī tā laika mūzikas 
kritiķi un “puslegālo” koncertu 
organizētāji Rīgas komjaunatnes 
komi tejā. Rīgā Ferrum uzstājās 
ar Krievijā kulta grupas statusu 
ieguvušo grupu KINO.

Pirmos oficiālos ierakstus 
mūziķi veica Rīgas radio studijā. 
Dziesmas – “Rudzupuķes”, “Skau-
dība”, “Dzērvenīte” – noklausījās 
komisija ar Raimondu Paulu 
priekšgalā un kopā ar mūzi-
ķiem nolēma ierakstīt “Dzērve-
nīti”, kas kā hits atpazīstama vēl 
šodien. “Dzērvenīte” Youtube 
vietnē ir vispopulārākā dziesma 
starp visiem latviešu 80.  gadu 
ierakstiem.  Noklausījušo skaits 
pārsniedz 2 miljonus. Diemžēl 
dziesmas, kuras saturēja poli
tisku saturu, drošības dienesti 
radio studijās izdzēsa. Tā Ferrum 
kļuva atpazīstami tikai ar vienu 
dziesmu, jo darbi ierakstu stu-
dijā kļuva bezjēdzīgi. 1987. gadā 
grupa uz Mikrofona aptauju 
iesniedza dziesmu “Dzērve-
nīte” kā pēdējie – 61., turklāt 
pēdējā mēnesī. Un 30 dienu 
laikā dziesma strauji ierindojās 
pirmajā desmitniekā. Ierodoties 
uz Mikrofona aptaujas noslē-
guma koncer tiem Sporta pilī, 
grupai tika paziņots, ka tā netiek 

Pārgaujas novada svētki
“NOVADS NO CITA SKATA PUNKTA”

Grupa Ferrum 
novada svētkos spēlēs 
Straupes estrādē

rāfijas, kurās redzami Pārgaujas 
novada skati (tajās var būt attē-
lotas gan mājas, gan ainavas). 
Brīvā stilā izveidojiet aprakstu 
par šīm fotogrāfijām, iekļaujot 
precīzu tās uzņemšanas vietu 
un autoru. Iesniedziet TOREIZ 
fotogrāfijas kopā ar apraks-
tiem Straupes, Stalbes vai Rais-
kuma bibliotēkā vai papildus 
informācijai zvaniet pa tālruni 
22485145 (Madara). Līdz Pār-
gaujas novada svētkiem tiks 
apsekotas iesniegto foto grāfiju 
uzņemšanas vietas un uzņemti 
jauni fotoattēli ar to, kā tās izska-
tās TAGAD. Aicinām iesaistīties 
izstādes veidošanā, lai kopīgiem 
spēkiem mums izdotos krāšņa 
izstāde. 

Savukārt bērnus priecēs 
sejiņu apgleznošana, lielie bur-
buļi un novada amatierteātru 
izrādes bērniem. 

Gan maziem, gan lieliem būs 
pieejams Orbitron. Tā ir atrak-
cija, kas iepriecinās ikvienu, 
kurš bērnībā sapņojis lidot 
kosmosā. Orbitron saimnieks 
Jānis par atrakciju: “Orbitron ir 
paklausīgs zvērs! Tas var būt gan 
jauks, gan traks. Tāpēc lidojums 
ar Orbitron ir pa spēkam ikvie-
nam. Kaut iekšā sēž maziņš skol-
nieks, nopietns kosmonauts vai 

vecmamma! Būs bailīgi smiekli 
un prieka asaras!” Apmeklētā-
jiem piedāvāsim 2 veida Orbit-
ronus, slinkais būs paredzēts no 
5 līdz 70 gadiem, svaram līdz 
130 kg, savukārt sportiskais būs 
paredzēts jauniešiem un pieau-
gušajiem, kuru garums ir no 150 
cm līdz 210 cm. 

Bet tos, kas nevēlas tik 
asas izjūtas, aicinām pieteik-
ties smaržu darbnīcai, kur būs 
iespēja katram pagatavot savu 
smaržu buķeti. Savu smaržu būs 
iespēja pagatavot gan sievietēm, 
gan vīriešiem. Vietu skaits meis-
tarklasē ierobežots, tāpēc aici-
nām pieteikt vietu meistarklasē 
laikus pa tālruni 26234766 (Sol-
veiga). Tiem, kas nevēlas paši 
gatavot smaržas, bet grib aplū-
kot kā notiek šis process, aicināti 
doties uz meistarklases nodar-
bību, lai to vērotu.

Plkst. 17.30 svētku apmek-
lētāji aicināti doties uz svēt-
brīdi Straupes baznīcā, pēc 
kura paredzēts novada ansam-
bļu un koru īss koncerts. Pēc 
koncerta visi aicināti doties 
gājienā no Straupes baznīcas 
uz estrādi. 

Nonākot atpakaļ estrādē, 
apmeklētājus sagaidīs novada 
deju kolektīvu koncerts, kam 

sekos Ievas Sutugovas koncert
programma “STĀSTI”.

Balles ritmos palīdzēs 
iejusties Normunds Jakušo-
noks un TIPA ORĶESTRIS.  Pēc 
balles grupas “FERRUM” kon-
certs.

Sestdien Straupes estrādē no 
13.30 līdz 22.00 svētku apmek-
lētājiem būs iespēja aizpildīt 
apmeklētāju anketu. No visām 
tiks izlozētas 2 korekti aizpil-
dītas anketas, kuru autori katrs 
saņem balvu. Balvā  lidojums 
ar gaisa balonu virs Pārgaujas 
novada 1 personai. 

Uzvarētājus izlozēsim tajā 
pašā dienā līdz svētku salūtam.

Svētdien, 16. jūlijā, Strau-
pes pagastā kapu svētki – 
11.00  Pārupes kapos un 13.00 
Vecajos kapos. Savukārt, Strau-
pes lauku labuma tirdziņš Strau-
pes zirgu pastā no plkst. 11.00 
līdz 15.00 gaidīs apmeklētājus.

Ieeja uz visiem pasākumiem 
bez maksas.

Sekojiet līdzi svētku prog-
rammai un aktualitātēm Pār-
gaujas novada informācijas 
sten dos, Pārgaujas novada mājas 
 lapā www.pargaujasnovads.lv, 
Facebook “Pārgaujas novads” un 
Twitter kontā @Pargaujasno-
vads.

uzlaista uz skatuves politisku 
motīvu dēļ. Brieda skandāls, jo 
dziesmu vietas jau bija izziņotas. 
Mūziķi jau bija sakravājuši man-
tas atceļam. Pēdējā brīdī tika 
paziņots, ka grupa tomēr varēs 
uzstāties. Grupa Ferrum bija 
viena no nedaudzajām,  kura vēl 
pirms atmodas savā mākslinie-
ciskajā darbībā pauda nepatiku 
pret PSRS okupāciju.

Uz 30 gadu jubileju bijušie 
Ferrum mūziķi sanāca kopā, 
apspriedās. Notika improvizēts 
mēģinājums. Un mūziķi nolēma, 
ka sniegs jubilejas koncertus 
vispirms Rīgā, tad Cēsīs un 
Straupē. Ir uzrakstītas arī jau-
nas dziesmas. Piemēram, Latvi-
jas rokeriem  motociklistiem. 
Jubilejas gadā dažādu iemeslu 
dēļ Pārgaujas novadā koncerts 
nenotika. Šogad novada svētkos 
grupa sniegs koncertu, kas gru-
pai būs kā jubilejas koncerts, 
jo pēc ilgiem gadiem atkal būs 
iespēja kāpt uz Straupes skatu-
ves. Tur sniegsim pozitīvu ener-
ģiju kā pateicību Straupes ļau-
dīm un Jānim Tučam personīgi. 
Koncerts, ko finansē Pārgaujas 
novada pašvaldība, notiks naktī 
no 15. uz 16. jūliju plkst. 1.00, lai 
klausītāji varētu izbaudīt grupas 
uzstāšanās šova vienreizīgumu. 

PASĀKUMI  JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ
22. jūnijā plkst. 20.00  Straupes estrādē 

IELĪGOŠANAS PASĀKUMS
Piedalās Stalbes vidusskolas vokālais ansamblis, vokālais ansamblis 
“Pārgaujas lakstīgalas”, DK “Idumeja” un Idumejas deju studija. 

Plkst. 22.00 balle ar grupu “ROJA”. 
Ieeja uz koncertu un balli bez maksas.

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

LĪGO BALLE  ar grupu “JŪRKANT”
Ieeja bez maksas.

• • • • • • • •
1. jūlijā plkst. 21.00  Raiskuma estrādē 

brīvdabas kino vakars
Jautrā, asprātīgā un gaumīgā komēdija 

“ĀTRIE IGAUŅU PUIŠI”
Tas ir stāsts par trīs igauņu puišiem, kas 80. gados aizbēg no 
padomju laiku Igaunijas uz Zviedriju. Tur viņus uzņem kā īstus varo-
ņus, kas izlauzušies no “dzelzs priekškara”. Kolīdz mediju uzmanība 
noplok, disidenti at klāj, ka viņi priekš rietumiem nav nekas vairāk 
kā apnicīgi imigranti. Lai sevi nodrošinātu, viņiem nāksies darīt 
kaut ko neiedomājamu... strādāt! Puiši izdomā neprātīgu plānu, kam 
jāgarantē panākumi Rietumu pasaulē! Taču tad lietas saiet galīgā 
ķīselī...  Ieeja bez maksas!

• • • • • • • •
29. jūlijā plkst. 21.00  pie Stalbes tautas nama (Rundā) 

brīvdabas kino vakars
Dokumentālā filma “INTELIĢENTIE HULIGĀNI”

 Jauniešus ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā, vairs neuzskata par 
huligāniem, bet pilntiesīgiem sportistiem. Nepakļaušanās mehānis-
kajām sabiedrības normām un iešana pret spalvu, nevis degradē, 
bet attīsta. Ar patiesu ticību labajam, lielu cieņu un godīgas uzvaras 
alkām viņi pirmām kārtām ir pārveidojuši paši sevi un tieši ielās 
piedzīvojuši savas dzīves labo scenāriju. Inteliģentie huli gāni ir tie, 
kas vēlas radīt un dzīvot dzīvi bez tiesnešiem.  Ieeja bez maksas!

KAPU SVĒTKI
 16. jūlijā Straupes pagastā:

   11.00 Pārupes kapos;  13.00 Vecajos kapos
29. jūlijā Stalbes pagastā:

   13.00 Daibes kapos
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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!

MAIJĀ
mūžībā
aizgājuši

    Sveicam
jūnija jubilārus!

Maijā
novadā dzimuši

Aicinām 2016. gadā dzimušo bērnu vecākus, kuri dažādu 
iemeslu dēļ svētkus neapmeklēja, ierasties Stalbē darba laikā, lai 
saņemtu dāvanu savam mazulim.

 Stalbes pagastā
Ilze Bērziņa

Raiskuma pagastā
 Luīze Dārziņa

 Straupes pagastā
Ernests Lauga
Lūkass Rozītis

Stalbes pagastā
Marija Mieze – 81 g.v.
Raiskuma pagastā
Antoņida Leikama – 89 g.v.
Uldis Griķis – 80 g.v.
Rasma Ārne – 59 g.v.
Marta Oraševska – 75 g.v.
Straupes pagastā
Velta Upmale – 94 g.v  
Dagmāra Andersone – 78 g.v.
Imants Ādminis – 86 g.v.

Raiskuma pagastā
Jānis Auziņš – 82 gadi
Valda Kārkliņa – 80 gadi
Ilga Kolego – 88 gadi
Velta Lidija Lapiņa – 90 gadi
Baiba Margrieta Latere – 88 gadi
Estra Angelika Putniņa – 91 gads
Aina Emilija Upmale – 84 gadi
Ivars Gunārs Žimants – 83 gadi

Stalbes pagastā
Nora Velta Pētersone – 83 gadi

Straupes pagastā
Margrieta Endzele – 81 gads
Ērika Grantiņa – 80 gadi
Gunārs Grantiņš – 84 gadi
Anna Jursa – 83 gadi
Rita Kuzņecova – 82 gadi
Melita Medne – 81 gads 
Vēsma Puncule – 86 gadi
Rasma Raudiņa – 86 gadi
Linards Reinholds Rozītis – 
                85 gadi
Rolands Sville – 82

30. jūnijā:
• Itāļu fotogrāfa Lukas Berti 

(Luca Berti) izstā de “Man and 
nature in Latvia”, 11 glezno-
tāju veltīta izstāde Ungurmui-
žai “Dzimšanas diena”

• plkst. 22.00 koncerts 
“7 notis – viena valoda. Kon-
certs tumsā”. Radošo mūziķu 
apvienība “INvisible music” jeb 
“NEredzamā mūzika”: Aktrise 
Gunita Bārda un mūziķi – Zintis 
Žvarts, Ilze Žvarte, Reinis Reķis, 
Māris Radziņš, Raivo Ozols, 
Vilius Matutis, Mārtiņš Roziņš. 

Ieeja 10,00 EUR 

1. jūlijā:
• plkst. 11.00 konference 

“Hernhūtiešu kustības feno-
mens Latvijas valsts simtga-
des kontekstā” (vietu skaits 
ierobežots. Pieteikšanās konfe-
rencei pa t. 22007332 vai info@
ungurmuiza.lv). Lektori  Beāta 
Paškevica, Jānis Šiliņš, Gundars 
Ceipe, Aksels fon Kampenhau-
zens.

• Izstāde “Neiepazītā 
Ungur muiža” sadarbībā ar Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeju. 
Pirmo reizi Ungurmuižā tiks 
eksponēti oriģināli priekšmeti, 
kas piederējuši muižas saimnie-
kiem – Kampenhauzenu dzimtai.

• plkst. 19.00 “Mazie ope-
ras svētki”. Jubilejas koncerts, 
svētku kulminācija, kurā pie-
dalīsies LNOB solisti Ilona 

Bagele, Evija Martinsone, Mar-
lēna Keine, Krišjānis Norvelis, 
Raimonds Bramanis, Mihails 
Čuļpajevs un Juris Vizbulis, kā 
arī LNOB mūziķu kvintets Ilzes 
Ozoliņas vadībā. Baroka mūzi-
kas skaņdarbi (G. F. Hendelis, 
K. V.  Gluks, Dž. Rossini) un itāļu 
izcilas romantiskās mūzikas pēr-
les (G.B. Martini, E. Toselli, E. Kur-
tis, V. Chiara, L. Arditi, C.A. Bixio 
u.c.). Ieeja 10,00 EUR

2. jūlijā:
• plkst. 11.00 – 14.00 

Ungur muižas restorāna Muzi-
kālās brokastis muižas parkā 
ar ģitāristu Ivaru Hermani. Pasā-
kumu ar atspirdzinošu dzērienu 
atbalsta “Mediato”. Cena 20,00 
EUR, (galdiņu rezervācija pa 
t.25652388).

14. jūlijs
Raiskuma estrādē

20.00 izstādes “Novads no cita skata punkta” atklāšana
20.00 kopīgas pirkstu nospiedumu gleznas veidošana
20.45 muzikālās apvienības “Grēki” koncerts
21.45 fotokonkursa “Novads no cita skata punkta” uzvarētāja  

 paziņošana
22.00  Uguns šovs

15. jūlijs
Skrējiens „Pretī 100” kempingā “Apaļkalns”

No 8.30 reģistrēšanās skrējienam
10.00 starts pirmsskolas vecuma bērniem
10.15 starts skolēniem
10.30 starts 6 km un 10 km skrējējiem
12.00 uzvarētāju apbalvošana

Straupes estrādē un tās apkārtnē
13.30 izstādes “’Pārgaujas novads TOREIZ un TAGAD” atklāšana
13.30 – 17.00 sejiņu apgleznošana, burbuļi
13.30 – 17.00 izstāde “Novads no cita skata punkta”
13.30 – 21.00  kopīgas pirkstu nospiedumu gleznas veidošana
14.00 – 15.00  novada amatierteātru izrādes bērniem
14.00 – 22.00  Orbitron Straupes basketbola laukumā
15.00 – 17.00  smaržu darbnīca

Straupes baznīcā
17.30  svētbrīdis un novada ansambļu un koru koncerts
18.30  gājiens no Straupes baznīcas uz estrādi

Straupes estrādē
19.00 svētku gājiena dalībnieku sagaidīšana Straupes estrādē  

 un novada deju kolektīvu koncerts
20.30  IEVA SUTUGOVA ar koncertprogrammu “STĀSTI”
22.00  balle ar Normundu Jakušonoku un TIPA ORĶESTRI
00.00  svētku salūts
01.00 – 02.00  grupas “FERRUM” koncerts
02.00 – 04.00 DJ

16. jūlijs
 Kapu svētki Straupes pagastā: 
    11.00 – Pārupes kapos, 13.00 – Vecajos kapos
 Straupes zirgu pastā: 
    11.00 – 15.00 Straupes lauku labumu tirdziņš

Zvanu festivāls 
‘’Soli Deo Gloria’’
Ieskaņas koncerts

Ungurmuižā
20. jūlijā plkst. 19.00

• plkst. 12.00 Koncerts un 
interaktīvs pasākums bēr-
niem “Reiz sensenos laikos”. 
Muzikāli interaktīva teātra spēle 
bērniem pēc H. K. Andersena 
pasakas “Princese uz zirņa” 
Stāstu veidos kopā – aktieri, 
mū ziķi, skatītāji un teatrāli inte-
raktīvo spēli vadīs teātra Āksts. 
Lieliska Valta Pūces mūzika. 
Režisore Dita Balčus, kompo-
nists Valts Pūce, horeogrāfe Ieva 
Ozoliņa, aktieri Kārlis Derums, 
Kristiāna Abiļeva, Egija Silāre, 
Alīda Pērkone. Tālāk sekos 
pasākums muižas teritorijā ar 
izzinošu infor māciju, pārsteigu-
miem, balvām. Takas kopējais 
garums 2 km. Ieeja bez maksas.

Biļetes uz pasākumiem var 
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs 
vai Ungurmuižā.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  2. un 16. jūlijā

“NOVADS NO CITA SKATA PUNKTA”

Muzicēs: Cēsu Baptistu draudzes  
Zvanu ansamblis, vadītāja  Tabita Marhela;
Teksasas (ASV) Atēnas pilsētas kristīgo draudžu zvanu ansamblis, 
vadītājs Stephan Akin
Solisti:  Ilze Petrovska (čells),  Tarmo Sildniks (flīgelhorns), 
Laura Grušina (soprāns)
Programmā:  J. S. Bahs, L.Bēthovens, E. L. Vēbers, Dž. Kačini, 
E. Dārziņš u.c.

Straupes pamatskola aicina pieteikt 
pirmsskolas vecuma bērnus!

Pieteikšanos veiciet Pārgaujas novada pašvaldībā līdz 22. jūnijam.
Laicīga pieteikšanās ir nepieciešama, lai plānotu turpmāko darbu 

pirmsskolas grupās un tiktu nodrošinātas visu bērnu vajadzības pēc 
pirmsskolas izglītības. Informācija ir svarīga grupu skaita plānošanai. 

Būsiet gaidīti jaunajā mācību gadā! Mācīsimies draudzīgi sadzīvot, 
kopīgi spēlēties un darboties!

Ligita Krūmiņa, Straupes pamatskolas direktore

mailto:info@ungurmuiza.lv
mailto:info@ungurmuiza.lv
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