
Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa. 
Bet tās piepildījums – tā ir mana vara. 

       (R. Andžāne)

Jaunu zināšanu došana un gūšana ir svētki, 
kas sniedz gandarījumu, arī stabilitāti un 
pamatu dzīvei. Sveiciens Zinību dienā visiem 
Pārgaujas novada skolēniem, skolotājiem, skolu 
darbiniekiem un vecākiem. Lai jaunais mācību 
gads ir iedvesmojošs jaunu zināšanu virsotņu 
sasniegšanai!

Pārgaujas novada pašvaldības vārdā, 
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents
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1. septembris – 
Zinību diena – tiks atzīmēta

1. septembrī:
Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Auciemā 
  no 1,5 gada līdz skolas vecumam plkst. 9.00 
Stalbes vidusskolā 
  • no 1,5 gada līdz pieciem gadiem plkst. 9.00 
  • piecgadniekiem, sešgadniekiem 
     un 1.–12. klasei plkst. 10.00 
Straupes pamatskolā 1.–9. klasei plkst. 9.00

4. septembrī
Raiskuma internātpamatskolā-rehabilitācijas     

   centrā 
   1.–9. klasei plkst. 11.30

Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

19. augustā Ungurmuižā ar 
“Saimniekballi” noslēdzās pasā-
kums “Sakopta un videi draudzība 
sēta Pārgaujas novadā 2017”. Tā 
būtība aizsākusies Raiskumā pirms 
17 gadiem, tomēr tagad tas ir 
ikgadējs pasākums, kas Pārgaujas 
novadā notika jau astoto reizi. Ar 
šī pasākuma palīdzību Pārgaujas 
novada pašvaldība vēlas sekmēt 
novada teritorijas sakopšanu, veici-
nāt novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
labo gribu ne tikai sakopt savu sētu, 
bet arī saimniekot videi draudzīgi 
un energoefektīvi, kā arī celt pašu 
iedzīvotāju lepnumu un pašapziņu 
par savu novadu, saliedēt tuvākus 
un tālākus kaimiņus un protams, 
palielināt novada atpazīstamību 
nacionālā mērogā. 

Pasākuma mērķis katru gadu 
paliek nemainīgs, bet, lai saglabātu 
objektīvu skatījumu, vērtēšanas 
komisijas sastāvs un vērtēšanas 
nominācijas nedaudz mainās. Pava-
sarī tika izveidotas trīs vēlēšanu 
komisijas (katrā pagastā pa vie-
nai), kuras veica sētu vērtēšanu. 
Šogad Raiskuma pagastā vērtēša-
nas komisijas vadītāja bija kultūras 
pasākumu vadītāja Madara Gasiņa, 

Godināti Pārgaujas novada 
sakoptāko un videi draudzīgāko 
sētu saimnieki

Stalbes pagastā vērtēšanas komi-
siju vadīja tūrisma organizatore 
Rudīte Vasile, Straupes pagastā 
vērtē šanas komisijas vadītāja bija 
kultūras pasākumu organizatore 
Solveiga Ruska. Komisiju vadītājām 
pievienojās arī vērtēšanas komisiju 
locekles – izpilddirektore Maruta 
Drubiņa, juristes Inga Virse un Ilona 
Rozenštoka, bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja Renāte Kalniņa, dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Laima Poriete, 
sociālā dienesta darbiniece Dace 
Pētersone, kā arī iedzīvotājas – Dana 
Gaile, Iveta Adamsone un Aija Straz-
diņa. 

Šogad tika izveidotas septiņas 
galvenās nominācijas: “ZAAO – videi 
draudzīga sēta”, “Ieguldījums mājas 
apkārtnes – novada skaistuma 
izveidē”, “Noskaņu māja”, “Radoša 
sēta”, “Sakopta biznesa vide”, “Sa
kopta lauksaimnieku sēta”, “Gada 
sēta 2017”, kā arī atsevišķas nomi-
nācijas piešķīra vērtēšanas komi-
sijas. Vērtēšanas ietvaros no viena 
pagasta vienai nominācijai varēja 
tikt izvirzīti ne vairāk kā trīs objekti, 

turklāt vērtēšanas komisijas galve-
nokārt nominēja tās mājas, kuras 
iepriekšējos gadus nav saņēmušas 
nominācijas. Komisijas locekļi, kuri 
jau iepriekš bija piedalījušies sētu 
novērtēšanā, atzina, ka sakopto 
sētu paliek arvien vairāk, un katru 
gadu vērtēšana kļūst arvien grūtāka. 
Sētas ar katru gadu paliek videi 
draudzīgākas – māju saimnieki šķiro 
atkritumus. To, cik novadā ir sakop-
tas sētas, norāda arī izsniegto ielū-
gumu skaits 800. Tas nozīmē, ka šajā 
gadā daudz vairāk saimniekiem bija 
iespēja piedalīties “Saimniekballē”. 
Kopumā tika apsekotas 1100 sētas. 

Vairākums sētu saimnieki sa
ņē ma ielūgumu uz pasākuma noslē-
gumu “Saimniekballi”. Jo, jā, ne 
visi saimnieki tika ielūgti. Ielūdzot 
uz pasākumu, pašvaldība mudina 
saim niekus kopt savu sētu. Un tas 
nenozīmē, ka vienmēr tie ir lieli 
finanšu līdzekļi. Sētas ir dažādas, un 
visas ir skaistas, ja tās tiek kopas. 
Tika izbraukāti visi novada ceļi, 
lai saprastu, kāda ir situācija – cik 
daudz ir apdzīvotu sētu, cik daudz 
pamestu. Vērtēšanas komisiju pār-
stāvji atzīst, ka ar katru gadu šo 
pamesto māju paliek mazāk. Tajās 
par saimniekiem kļūst jauni, spējīgi 
un radošām idejām bagāti cilvēki. 

Turpinājums 3. lpp.

Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Šī gada 16. augustā Smiltenes novada 
Grundzāles pagastā, viesu namā “Purgaiļi”, 
jau sesto gadu pēc kārtas notika pasākums 
“Vidzemes stāsti”, ar mērķi godināt uzņē
mējus un sabiedriski aktīvus cilvēkus no 
26 Vidzemes novadiem. Šis pasākums ir 
Vidzemes plānošanas reģiona iedibināta 
tradīcija, kas ik gadu gūst arvien plašāku 
ievērību un atzinību. 

Šāda veida pasākums uzņēmējus 
iedves mo, mudina strādāt tālāk un realizēt 
jaunas idejas. 

 Pārgaujas novada pašvaldība šajā gadā 
Vidzemes stāsta titula iegūšanai izvir
zīja uzņēmumu SIA “Raiskuma Labumu 
darītava”, kas kļuvis pazīstams ar savu 

Smiltenē atzinība izteikta iedvesmojošiem un 
neatlaidīgiem vidzemniekiem

brūvēto alu, malkas krāsnī cepto maizi 
un kūpinātajiem gaļas produktiem. Uzņē
mums tika godināts par pārliecinošo 
de biju. Savukārt Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, sveicot SIA 
“Raiskuma labumu darītava” līdzīpašnieci 
Ilutu Čudorāni, teica paldies par veiksmīgo 
sadarbību ar pašvaldību. 

Visus, kurus “Raiskuma Labumu darī
tavas” stāsts ir ieinteresējis, ir iespēja 
darī  tavu apskatīt gida pavadībā, kurš iepa
zīstinās ar visiem ražošanas procesiem un 
metodēm. Līdzīpašniece Iluta Čudorāne 
atzīst, ka tā ir abpusēja enerģija, ko dod ar 
redzēto un baudīto apmierināti viesi. Pro
tams, visus labumus būs iespējams nogaršot 
turpat uz vietas degustācijās.

Vairāk par Vidzemes stāstiem var lasīt 
Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā 
www.vidzeme.lv. 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs kā arī Pārgaujas 
novada priekšsēdētājs Hardijs Vents pasniedz atzinības balvu Ilutai Čudorānei. 
Foto: Rudīte Vasile

http://www.vidzeme.lv
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Nē, tas nav aktuāli,
80 balsis

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Informējam, ka ir uzsākts 
darbs pie Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes ar mērķi 
veikt Teritorijas plānojuma pie
lā gošanu spēkā esošajam teri to  
rijas attīstības plānošanas nor
matīvajam regulējumam, sa ska 
 ņojot teritorijas atļauto izman-
tošanu ar faktisko situāciju un 
attīs tības priekšlikumiem, kas 
atbilst Pārgaujas novada Ilgt-
spējīgās attīstības stra tē ģijas 
2013.–2035. gadam pamatno

Pārgaujas novada mājaslapas jūnija un 
jūlija jautājuma rezultātu apkopojums 
par iedzīvotāju iesaisti teritorijas 
plānojuma izstrādes procesā

Augusta mēneša jautājums

Vai turpmāk ik gadu nepie-
ciešams pasākums “Jaundzi-
mušo bērniņu godinā šana”?

• jā;
• nē;
• nē, bet nepieciešams   

      alternatīvs pasākums;
• nav viedokļa / nav aktuāli.

stādnēm un Pārgaujas novada 
at tīstības programmas 2013.–
2019. gadam vidēja termiņa 
mērķiem. Plašāka informācija 
pie ejama Pārgaujas novada mājas
lapā www.pargaujasnovads.lv.

Pārgaujas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus, uzņēmējus 
un citus interesentus iesaistī-
ties Teritorijas plānojuma grozī-
jumu izstrādes procesā, izsakot 
priekšlikumus, kas veicinātu 
labvēlīgus apstākļus ieintere-
sētām pusēm (iedzīvotājiem, 
potenciālajiem nekustamo īpa-
šumu pircējiem, uzņēmējiem un 
citām personām), īpašuma attīs-
tībai un attīstības iespējām.

Priekšlikumus lūdzam 
iesniegt:

• elektroniski, sūtot uz Pār-
gaujas novada pašvaldības elek-
troniskā pasta adresi pargaujas-
novads@pargaujasnovads.lv;

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

Kontaktpersonas
• Pārgaujas novada pašval-

dības teritorijas plānotāja Dace 
Ruble, tālr 27809705, epasts: 
dace.ruble@pargaujasnovads.lv

• Pārgaujas novada pašval-
dības zemes lietu speciāliste 
Anita Dzalba, tālr. 26519494, 
epasts: anita.dzalba@pargau-
jasnovads.lv

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Turpinot aizsākto sadarbību 
ar Latvijas Tirdzniecības Rūp
niecības kameras Vidzemes 
no daļu apmācību organizēšanā 
novada uzņēmējiem, arī šajā 
gadā novada uzņēmējiem būs 
iespēja apmeklēt apmācību – 
semināru bez maksas, kas nori-
sināsies 19. septembrī Auciem
muižā. 

Apmācības mērķis – pilnvei
dot dažādu līmeņu vadītāju 
ko munikācijas prasmes un 
iemaņas pārrunu vadīšanā ar 
dar biniekiem.

Norisināsies apmācības 
novada uzņēmējiem

Semināru vadīs viens no 
labākajiem Baltijas eksper-
tiem menedžmentā, pārdošanā 
un klientu apkalpošanā, “Per-
fect Sales” direktors Armands 
Ābelītis, kurš apmācījis vairāk 
kā 45 000 dažādu uzņēmumu 
klientu apkalpošanas un pār-
došanas nodaļu darbiniekus un 
viņu vadītājus. Vairāk kā devi-
ņus gadus “Perfect Sales” direk-
tors Armands Ābelītis izstrādā 
un vada korporatīvos apmācību 
projektus uzņēmumiem Balt-
krievijā un Krievijā.

Reģistrēšanās semināram 
līdz 15. septembrim šeit:

• http://ej.uz/sept_seminars 
vai

• sazinoties ar Rudīti Vasili, 

Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

11. augustā Straupē, tieko-
ties LR Veselības ministrijas, 
Pār gaujas novada pašvaldības 
un VSIA „Straupes narkoloģiskā 
slim nīca” vadībai un pārstāv-
jiem, tika turpinātas sarunas 
par slimnīcas pastāvēšanu. Kā 
zināms, pagājušā gada nogalē 
presē izskanēja ziņa, ka iecerēts 
likvidēt Straupes narkoloģisko 
slimnīcu kā atsevišķu struktūr-
vienību, tās pakalpojumu pār-
ceļot uz Strenčiem. Klātesot abu 
pušu augstākajām amatperso-
nām – Veselības ministrei Andai 
Čakšai un Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājam Hardi-
jam Ventam, puses neviennozī-
mīgi vērtēja šo sākotnējo ieceri 
kā piemērotāko slimnīcas turp-
mākajai darbībai.

Veselības ministrijas viens 
no likvidācijas pamatojumiem 
bija sliktais Lielstraupes pils 
telpu tehniskais stāvoklis, kam 
nevar nepiekrist arī Pārgaujas 
novada priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, kurš iepriekš detalizēti 
bija iepazinies ar ēkas tehnisko 
stāvokli. 

Slimnīcas vadītāja Maija Ans-
veriņa tikšanās laikā iepazīs
tināja ar SVID analīzi, kurā 
secināts, ka, lai nodrošinātu 
medicīnas prasībām kvalita tī
vāku pakalpojumu, būtu nepie-
ciešamas mūsdienām atbil-
stošākas telpās. Savukārt ārsti 
sadarbībā ar pašvaldību ir gatavi 
turpināt darbu Straupes pilī, jo 
pēc iepriekš medijos izziņotā 
un finanšu rādītājiem Straupes 
narkoloģiskajai slimnīcai ir sta-
bila saimnieciskā darbība. Tā 
pilnībā nodrošina ārstniecības 
pakalpojuma sniegšanu, bet 
liedz ieguldīt līdzekļus pils telpu 

Vai iesaistīsieties Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes procesā?

Jā, sniegšu priekšlikumus,
25 balsis

Grūti pateikt,
22 balsis

20%

63%

17%
Ņemot vērā, ka Pārgaujas 

novada domes sēde notika 
24. augustā, tās apskats 
tiks publicēts pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Pār
gaujas Novada Vēstis” sep
tembra numurā.

Tiekas, lai runātu par 
Straupes narkoloģiskās 
slimnīcas nākotni

atjaunošanā un uzlabošanā. Tas 
izskaidrojams ar to, ka slimnīca 
savu iepriekšējos gadu daļu peļ-
ņas ir novirzījusi bērnu rehabili-
tācijas centram „Saulrīti”, kas ir 
Labklājības ministrijas iestāde, 
bet atrodas slimnīcas paspārnē. 
Abas iestādes ir cieši saistītas, 
jo tajās ārstējas no alkohola un 
narkotiku atkarības. Jāatzīmē, ka 
bērni tur dzīvo, mācās un ārstē-
jas mēnešiem ilgi.

“Lai izdotos sakārtot Strau
pes pili no uzņēmējdarbības vie-
dokļa, pašvaldībai ir nepiecie-
šams kvalitatīvs biznesa plāns”, 
tā uzskata domes deputāts 
Sociālās, izglītības, kultūras un 
sporta komitejas vadītājs Mon-
vids Krastiņš. 

Ministre Anda Čakša pauda, 
ka Veselības ministrijas kompe-
tencē nav kultūrvēsturisku pie-
minekļu sakārtošana. Tās kom-
petencē ir sabiedrības veselības 
un ārstniecības jautājumu risi-
nāšana. Līdz ar to par slimnīcas 
turpmāku pastāvēšanu Straupē 
būtu jāiesaistās pašvaldībai. “Ja 
nākotnē šajā vietā varētu nodro-
šināt mūsdienām atbilstošu 
un kvalitatīvu pakalpojumu un 
telpas, tad doma par citu vietu 
varētu nepastāvēt”, apgalvo 
A. Čakša. Ministrija būtu gatava 
uz sadarbību ar pašvaldību un 
ārstniecības personālu, izskatot 
iespējas par pakalpojuma daļēju 
pirkšanu, kur pakalpojuma funk-
cija būtu kā dienas stacionārs vai 
tamlīdzīgi.

Novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas vadī
tāja, deputāte Rudīte Vasile šo 
vietu saskata ne tikai kā veselī
bas iestādi. “Šai vietai ir milzīga 
kultūrvēsturiskā vērtība, kas ir 
svarīga novada atpazīstamībai 
un tūrisma jomai”, atzīmēja 
R. Vasile, „Straupe ir viduslaiku 
Hanzas pilsēta, līdz ar to tai ir 
paaugstināta tūrisma interese”. 

Veselības ministres biroja 
vadītājs Andrejs Panteļējevs 
veica šīs darba vizītes kopsavil
kumu, kurā tika salikti akcenti 
visu pušu sadarbībai Straupes 
narkoloģiskās slimnīcas un tā 
sniegto pakalpojumu turp mā
kajai pastāvēšanai un pašas pils 
nākotnei.

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes 20.07.2017. 
lēmumu Nr. 114 (protokols Nr. 
10. , 2. § )

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 46. panta pirmo 
un otro daļu un likumu “Par 
pašvaldību budžetiem” 7. pantu.

1. Apstiprināt Pārgaujas 
novada pašvaldības 2017. gada 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017. gadam”

pamat bu džeta ieņēmumus sa 
dalījumā pa ieņēmumu vei diem 
5 704 387 EUR apmēra, t.sk. 
aizņēmumu no Valsts Kases 
714 788 EUR apmērā.

2. Apstiprināt pamatbudžeta 
izdevumus sadalījumā pa 
iestādēm un atsevišķām struk
tūrvienībām 6 093 643 EUR 
apmērā, t.sk. aiz ņēmumu 
at maksu Valsts Kasei 65000 EUR 
apmērā.

3. Apstiprināt speciālā 
bu džeta izdevumus sadalījumā 
pa iestādēm un atsevišķām 
struk tūrvienībām 313 011 EUR 
apmērā.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

*Ar šo noteikumu pieliku-
miem iespējams iepazīties 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada tūrisma orga-
nizatori – rudite.vasile@pargau-
jasnovads.lv, tel. 29464946.

Pasākumu finansē Pārgaujas 
novada pašvaldība.

Pasākumu organizē Pārgau-
jas novada pašvaldība sadarbībā 
ar Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Vidzemes 
nodaļu.

Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv
http://ej.uz/sept_seminars
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Agris Ķesa,
Pārgaujas novada pašvaldības 
Vides aizsardzības inspektors 

Pārgaujas novada pašval-
dība īstenojusi projektu “Līdaku 
mazuļu iegāde zivju resursu 
atjaunošanai Pārgaujas novada 
Ķiržu ezerā”, kas īstenots Zivju 
fonda pasākumā “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpēs un ūdens
tilpēs, kurās zvejas tiesības pie-
der valstij, citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā, 
kā arī privātajās upēs, kurās ir 
atļauta makšķerēšana”. 

Zivju fonda padome pro-
jektu apstiprinājusi 2017. gada 
31. mar tā (Zivju fonda pado-
mes 2017. gada 21. marta sēdes 

protokols Nr.4.128e/2/2017). 
Zivju fonda piešķirtais finan-
sējums projekta īstenošanai ir 
662,72 eiro, nepieciešamo līdzfi-
nansējumu nodrošina Pārgau-
jas novada pašvaldība. Projekta 
ietvaros Ķiržu ezerā ielaisti seši 
tūkstoši līdaku mazuļi, kurus 
piegādājusi SIA “Rūjas zivju 
audzētava”.

Ar Zivju fonda 
atbalstu palielināti 
zivju resursi Ķiržu 
ezerā

Turpinājums no 1. lpp.

Pasākuma “Sakopta un videi 
draudzīga sēta Pārgaujas novadā 
2017” nominanti

“ZAAO – Videi draudzīga 
sēta”

Šī nominācija tiek pasniegta 
sadarbībā ar atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumu snie-
dzēju SIA “ZAAO”. Galvenais 
kritērijs – videi draudzīga un 
energoefektīva saimniekošana. 
SIA “ZAAO” saimniekiem pie-
šķīra sešas bezmaksas atkri-
tumu konteineru tukšošanas 
reizes. 2017. gadā nomināciju 
“ZAAO – Videi draudzīga sēta” 
saņēma: 
• Raiskuma pagastā – “Mārsili”;
• Stalbes pagastā – “Vārpas”; 
• Straupes pagastā – 

“Lielkrogs1”.
“Ieguldījums mājas apkārt-

nes – novada skaistuma 
izveidē”

Šo nomināciju saņēma mājas, 
kuras kalpo par piemēru tam, 
kādas sētas Pārgaujas novadu 
daiļo. Nenoliedzami, arī citu 
nomināciju saņēmušās sētas to 
dara, bet jau ar citādu “odziņu”. 
2017. gadā nomināciju “Ieguldī-
jums mājas apkārtnes no vada 
skaistuma izveidē” saņēma:
• Raiskuma pagastā – “Salnieki”, 

“Ziemeļi” un Dārza iela 4; 
• Stalbes pagastā – “Jaunkalēji”, 

“Pēterkalni” un “Jurģīši”; 
• Straupes pagastā – “Lejas”, 

“Speltes” un “Teteri”. 
“Noskaņu māja”
Nomināciju ieguva tās sētas, 

kurās vērtēšanas komisiju pār-
ņēma īpašas sajūtas, sētas, kuras 
ir radītas atpūtai un lauku dabas 
baudīšanai.2016. gadā nominā-
ciju “Noskaņu māja” saņēma: 

• Raiskuma pagastā – “Zeltiņi” 
un “Svīkas”; 

• Stalbes pagastā – “Māras”; 
• Straupes pagastā – “Kastaņas”, 

“Melnkalni” un “Lazdas”.

“Sakopta lauksaimnieku 
sēta”

Nominācija lielākiem un ma
zā kiem lauksaimniekiem. Nav 
viegli uzturēt skaistu un ziedošu 
sētu, ja jārūpējas par ganām
pulku vai ražu tīrumos, bet tas 

ir iespējams. 2017. gadā nomi-
nāciju “Sakopta lauksaimnieku 
sēta” saņēma:
• Raiskuma pagastā – 

“Kamenes” un “Virsāji”;
• Stalbes pagastā – “Šalkas” un 

“Vārnēni”; 
• Straupes pagastā – “Čakstes” 

un “Senlejas”.
“Sakopta biznesa vide” 
Nomināciju piešķīra saimnie-

kiem, kuriem izdevies apvienot 
sava biznesa darbības zonu ar 
dzīvojamo teritoriju, vai tas ir 
uzņēmums. 2017. gadā nomi-
nāciju “Sakopta biznesa vide” 
saņēma:
• Raiskuma pagastā – “Briedīši” 

un “Jaunbrenguļi”;

Godināti Pārgaujas novada sakoptāko 
un videi draudzīgāko sētu saimnieki

• Stalbes pagastā – “Ārgaļi” un 
SIA MJ ROZE veikals “Līči”; 

• Straupes pagastā – tirgotava 
“Senā Hanza” un “Straupes 
Zirgu Pasts”.
Katra pagasta vērtēšanas 

komisija piešķīra arī savu, brīvās 
izvēles nomināciju. Raiskuma 
pagastā tika piešķirta nominā-
cija “Māja ainavā”, ko piešķīra 
tām mājām, kuras īpaši labi iede-
ras gleznainajās Raiskuma aina-
vās. Nomināciju “Māja ainavā” 
saņēma “Lapaiņi”, “Birztalas”, 
“Baužklāvi”. 

Stalbes pagasta vērtēšanas 
komisija 2017. gadā piešķīra 
divas nominācijas – “Radoša 
sēta bērniem”, kur īpaši pado-
māts par to, lai bērniem savā 
pagalmā būtu interesanti. Nomi-
nāciju saņēma “Ceriņi”. Nominā-
ciju “Liela saime – lieli darbi”, 
saņēma “Upmaļi”. Šeit saimnieko 
liela saime, mājas apkārtnē ir 
daudz darbu, un katram ir savs 
pienākums, tomēr, ja kāds netiek 
galā, tad citi nāk palīgā. 

Straupes pagastā tika pie-
šķirta nominācija “Ciemata 
māja”, ko 2017. gadā saņēma 
Upes iela 4, Pļavas iela 2, Jāņa 
iela 2. Vērtēšanas komisija 
atzi na, ka ciemata mājas vērtēt 
ir grūti, jo teritorija ir salīdzi-
noši maza, līdzīga citām ciemata 
mājām, tomēr katra no tām 
atšķiras ar savu pieeju un gau-
mīgo iekārtojumu. 

“Gada sēta 2017”
Nominācija tika piešķirta 

sētai, kas vērtēšanas komisijas 
ieskatā katrā pagastā šajā gadā 
īpaši izcēlusies. Par apliecinā-
jumu tam tiek pasniegts kon-
krētā pagasta karogs un goda 
plāksne. 2017. gadā nomināciju 
“Gada sēta 2017” saņēma:
• Raiskuma pagastā – “Vīķi”; 
• Stalbes pagastā – “Apses”; 
• Straupes pagastā – “Mežrozes”.

Šogad ir Latvijas simtgade un 
par godu tam, lai izceltu sētas, 
kuras ir sakoptas un gadu no 

gada kļūst krāšņākas, daiļojot 
ne tikai Pārgaujas novadu, bet 
arī Latviju, jau otro gadu tiek 
pasniegts novada karogs vie-
nai sētai, ar kuru var lepoties 
ne tikai paši saimnieki, bet arī 
novads. Šogad novada karogu 
saņēma Stalbes pagasta “Apiņu” 
saimnieki. 

19. augusta vakars, kad 
notika “Saimniekballe”, bija silts, 
bet lietains. Tomēr spītējot laik
apstākļiem, kopējais noskaņo-
jums – gan viesu, gan organiza-
toru – bija pozitīvs, patīkams un 
draudzīgs. Šie bija svētki nova-
dam, kā arī visiem uzaicināta-
jiem sētu saimniekiem. Atnākuši 
bija gandrīz 400 viesi un nomi-
nāciju pasniegšanas starplaikos 
saimniekus izklaidēja mūziķis 
Andris Ērglis, bet pēc svinīgās 
daļas par muzikālo noformēju
 mu rūpējās grupa “Tirkizband”. 

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
savā uzrunā pateicās visiem, 
kuri ieguldījuši savu darbu, 
radošumu, lai veidotu sakoptu 
vidi savā sētā, savā novadā. 

“Saimniekballe” ir kopā būša-
nas svinēšana, kā arī tuvāku un 
tālāku kaimiņu iepazīšana un ir 
ļoti liels prieks pat to, ka ar katru 
gadu šis pasākums kļūst apmek-
lētāks un atzītāks. Par tradīciju 
pasākumā kļūst loterija, kur ir 
iespējas saņemt pārsteiguma 
balvas no novada uzņēmējiem, 
mājražotājiem un pašvaldības. 
Paldies visiem, kuri bija atsau-
cīgi – “Autostallis”, “I  Mēbeles”, 
“Klāmaņu kūpinājumi”, Irēnai 
Martinsonei no “Tauriņiem”, 
“Paparžu” saimniekiem. 

Vēlreiz paldies visiem saim-
niekiem, kas kopj savas sētas, pa
darot Pārgaujas novadu ar vien 
sakoptāku, tīrāku un skaistāku

“Sakopta un videi draudzīga 
sēta Pārgaujas novadā 2017” 
bilžu galeriju iespējams aplū-
kot Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Galerijas”.

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
rīko konkursu komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Pār-
gaujas novadā, kura mērķis ir 
motivēt biznesa veidošanu vai 
attīstību, atbalstot, gan jaunu 
komersantu vai saimniecis-
kās darbības veicēju rašanos, 
gan esošo attīstību Pārgaujas 
novadā.

Grantu konkursa uzvarētāji 

iegūs tiesības noslēgt līgumu ar 
Pašvaldību par finansējuma pie-
šķiršanu esošās uzņēmējdarbī-
bas attīstībai vai jaunas komerc-
darbības uzsākšanai. 

Pieteikumi jāiesniedz laikā 
no 2017. gada 25. septembra 
līdz 6. novembra plkst. 16.00 
Pašvaldības Klientu apkalpo-
šanas centrā (“Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts) un elektroniski 
grants@pargaujasnovads.lv .

Vienam konkursa uzvarē-
tājam atbalsta summa nepār-
sniedz EUR 3000 (trīs tūkstoši 
eiro). Kopējais grantu konkur-

Pārgaujas novada 
pašvaldība izsludina 
grantu konkursu

sam piešķirtais finansējums 
2017. gadā ir EUR 6000 (seši 
tūkstoši eiro).

Interesentiem tiks rīkotas 
arī apmācības par pieteikuma 
aizpildīšanas metodiku, biznesa 
plāna izstrādi un attīstības pro-
jektu pamatiem. Plānots, ka tās 
notiks 2017. gada 3. oktobrī 
plkst. 11.00 sēžu zālē “Iktēs”, 
Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgau-
jas novadā.

Ar konkursa nolikumu var 
ie pa zīties Pārgaujas novada mā 
jas lapā www.pargaujasnovads.lv.

Novada karogu 2017. gadā saņem “Apiņu” saimnieki no Stalbes 
pagasta. Foto: Iluta Beķere

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un pasākuma 
organizatores un vadītājas Solveiga Ruska un Madara Gasiņa. 
Foto: Iluta Beķere

mailto:grants@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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1. septembrī 
Raiskums 8.10
Brīnumi 8.15
Vētras 8.17
Palejas 8.35
Strīķi 8.45
Vējkrogs 9.00
Ausekļi (Lenči) 9.05
Lenči 9.10
Kūdums 9.20
Auciema skola 9.30
Purmaļi 9.40
Stalbes vidusskola 9.50

Maršruts Nr. 5605  Cēsis–Daibe–Stalbe
Stalbe 6.30 6.30
Kūduma 
pagrieziens

6.35 6.35

Vārnas 6.40 6.40
Daibe 6.45 6.45
Kuņņi 6.51 6.51
Daibe 6.58 6.58
Vārnas 7.03 7.03
Kalnozoli 7.13 7.13
Kūduma 
pagrieziens

7.18 7.18

Stalbe 7.25 7.25
Stalbe 7.25 7.25
Zeltiņi 7.31 7.31
Zaķi 7.37 7.37
Rozula 7.43 7.43
Rucka 7.50 7.50
Stalbe 8.10 8.10
Stalbe 8.40 ---
Unguri 8.47 ---
Auciems 8.53 ---
Gauja 9.00 ---
Cēsu AO 9.10 ---
Izpildes dienas 3 1245

Skolas 
dienās

2017./2018. mācību gada 
mācību dienās sākot ar 
2017. gada 4. septembri
Raiskums 6.40
Brīnumi 6.43
Vētras 6.45
Palejas 7.05
Strīķi 7.13
Vējkrogs 7.25
Ausekļi (Lenči) 7.30
Eglaines 3 (Lenči) 7.35
Auciems 7.55
Čaukas (Auciems) 7.56
Unguri 7.58
Purmaļi 8.02
Vaiņagi 8.06
Stalbes vidusskola 8.10

Informācija par Pārgaujas novada skolēnu autobusu 
maršrutu un kustības laika grafiku

Cēsu AO 12.35 ---
Gauja 12.44 ---
Auciems 12.52 ---
Kūdums 13.01 ---
Kūduma 
pagrieziens

13.07 ---

Vārnas 13.12 ---
Daibe 13.20 ---
Vārnas 13.25 ---
Kūduma 
pagrieziens

13.30 ---

Stalbe 13.35 ---
Stalbe 15.30 15.30
Kūduma 
pagrieziens

15.36 15.36

Kalnozoli 15.42 15.42
Vārnas 15.52 15.52
Daibe 15.58 15.58
Kuņņi 16.05 16.05
Vārnas 16.15 16.15
Kūduma 
pagrieziens 

16.20 16.20

Stalbe 16.30 16.30
Rozula 16.40 16.40
Rucka 16.50 16.50
Rozula 16.57 16.57
Zaķi 17.03 17.03
Zeltiņi 17.09 17.09
Stalbe 17.15 17.15
Izpildes 
dienas

3 1245
Skolas dienās

Maršruts Nr. 6250  Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis
Cēsu AO 6.10 Cēsu AO 15.50
Gauja 6.19 Gauja 16.00
Dimdas 6.22 Dimdas 16.02
Raiskums 6.26 Raiskums 16.08
Auciems 6.33 Auciems 16.16
Mežniecība 6.40 Kūdums 16.26
Pielekši 6.47 Lenči 16.35
Miglači 6.51 Vējakrogs 16.41
Lenči 6.58 Lenči 16.46
Kūdums 7.10 Miglači 16.51
Auciems 7.22 Pielekši 16.55
Raiskums 7.31 Mežniecība 17.01
Dimdas 7.38 Auciems 17.09
Gauja 7.40 Dimdas 17.13
Cēsu AO 7.50 Gauja 17.15

Cēsu AO 17.25
Izpildes dienas 123456 Izpildes dienas 123456

Maršruts Nr. 6280  Cēsis–Straupe
Cēsu AO 7.10 7.10 7.10 9.10 11.40 15.20 15.20 16.10 17.30 20.25
Gauja 7.18 7.18 7.18 9.18 11.48 15.28 15.28 16.18 17.38 20.33
Raiskums 7.25 7.25 7.25 9.24 --- --- --- --- 17.46 20.39
Auciems 7.30 7.30 7.30 9.29 11.55 15.35 15.35 16.25 17.52 20.44
Unguri 7.35 7.35 7.35 9.34 12.01 15.41 15.41 16.31 17.57 20.49
Stalbe 7.41 7.41 7.41 9.39 12.08 15.48 15.48 16.38 18.02 20.54
Plācis 7.45 7.45 7.45 9.42 12.12 15.52 15.52 16.42 18.07 20.57
Straupe 7.50 7.50 7.50 9.45 12.15 15.55 15.55 16.45 18.10 21.00
Izpildes 
dienas 
Sk.d. 

12345 6 235 7 k.d. 6 235 12345 k.d. 12345

Sk.d. Sk. 
brīvd.

Vasarā 
+Sk. 

brīvd.

Sk.d.

Straupe 7.55 8.10 8.10 9.50 12.20 12.20 12.55 16.10 16.50 18.15 21.05
Plācis 7.58 8.15 8.15 9.53 12.23 12.23 12.28 16.15 16.53 18.18 21.08
Stalbe 8.03 8.20 8.20 9.58 12.28 12.28 13.03 15.50 16.20 16.58 18.23 21.12
Ozoli --- --- --- --- --- --- --- 16.00 --- --- --- -
Unguri 8.09 8.25 8.25 10.04 12.34 12.34 13.09 16.06 16.25 17.04 18.29 21.16
Auciems 8.15 8.30 8.30 10.10 12.40 12.40 13.15 16.12 16.30 17.10 18.35 21.20
Raiskums 8.20 --- --- 10.15 12.46 12.46 13.22 16.19 16.35 --- 18.40 21.25
Gauja 8.26 8.36 8.36 10.21 12.52 12.52 13.30 16.25 16.41 17.16 18.46 21.31
Cēsu AO 8.35 8.45 8.45 10.30 13.00 13.00 13.40 16.35 16.50 17.25 18.55 21.40
Izpildes 
dienas 

12345 6 Vas+
sk. 

brīvd.

7 67 12345 12345 12345 6 12345 k.d. 12345

Sk.d. Vas.+
Sk. 

brīvd.

Sk.d. Sk.d. 235
Sk. 

brīvd. 

Sk.d

Cēsu AO 6.50
Gauja 6.58
Auciems 7.04
Unguri 7.09
Klāmaņi 7.18
Vārnkalni 7.23
Lielstraupe 7.27
Silēni 7.34
Lielstraupe 7.40
Brasla 7.45
Strautiņi 7.49
Priežkalni 7.59
Straupe 8.05
Straupes skola 8.10
Plācis 8.15
Stalbe 8.20
Unguri 8.25
Auciems 8.30
Gauja 8.36
Cēsu AO 8.45
Izpildes dienas 
sk.d. 

12345

Cēsu AO 15.20
Gauja 15.28
Auciems 15.35
Unguri 15.40
Stalbe 15.47
Plācis 15.51
Straupes skola 15.55
Straupe 15.57
Priežkalni 16.03
Strautiņi 16.09
Brasla 16.14
Lielstraupe 16.19
Silēni 16.26
Lielstraupe 16.32
Vārnkalni 16.35
Klāmaņi 16.41
Unguri 16.50
Auciems 16.55
Gauja 17.01
Cēsu AO 17.10
Izpildes dienas 
sk.d. 

12345

Cēsu AO 7.10 15.20
Gauja 7.18 15.28
Raiskums 7.25 ---
Auciems 7.30 15.35
Unguri 7.35 15.41
Stalbe 7.41 15.48
Plācis 7.45 15.52
Straupe 7.50 15.55
Lielstraupe 7.58 16.03
Straupe 8.10 16.10
Plācis 8.15 16.15
Stalbe 8.20 16.20
Unguri 8.25 16.25
Auciems 8.30 16.30
Raiskums --- 16.35
Gauja 8.35 16.41
Cēsu AO 8.45 16.50
Izpildes dienas 14 14
Vasarā + sk. 
brīvd.

Maršruts Nr. 6491 Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis

31. augustā, plkst. 17.00 Straupes pamatskolas zālē 
notiks sapulce pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem.

Sociālā dienesta ziņas

Iedzīvotājs Elmārs Šūmanis 
ir novērojis nekārtību – mēr-
ķtiecīgi plēstas stikla pudeles 
publiskajā peldētavā pie Rie-
biņu ezera, Straupes pagastā. 
Tā ir vieta, kuru apmeklē daudz 
cilvēku – vie tējie iedzīvotāji, 
atpūtnieki, tajā skaitā arī bērni. 
No citu nepārdomātas rīcības 
var ciest nevainīgi cilvēki, par ko 
atbildību neviens neuzņemsies. 

Šajā mēnesī, kad priecājamies 
par novada sakop tajām sētām, 
būtu vērts aizdomāties par to, 
kādas aiz sevis atstā jam vietas, 
kur atpūšamies. Tāpēc Elmārs 
Šūmanis citē E. Bergu, sakot: 
“Vienīgais, kas nepieciešams 
ļaunuma uzvarai, ir laba cilvēka 
nekā nedarīšana”. E. Šūma-
nis aicina iedzīvotājus nebūt 
vienal dzīgiem un ziņot attiecī-

gajām iestādēm, ja tiek novēro-
tas šādas darbības, piemēram, 
mērķ tiecīga stiklu plēšana, atpū-
tas vietu piesār ņošana. 

Ziņo par nekārtībām: Valsts 
vides dienestā, izmantojot 
mobilo aplikāciju “VidesSos”. Ja 
tev nav pieejams viedtālrunis, 
zvani reģionālās vides pārvaldes 
diennakts dežurantam pa tālr.:
26338800, vai 67084211

Uzsākot jauno mācību gadu 
vispārizglītojošās mācību iestā-
dēs, trūcīgo ģimeņu bērni un aiz-
bildnībā esošie bērni var saņemt 
pabalstu bērna izglītībai un 
audzināšanai 30,00 EUR apmērā. 

Trūcīgo ģimeņu bērni jau ir 
saņēmuši arī skolas piederumu 
komplektus un somas no Eiro-
pas Atbalsta fonda vistrūcīgāka-
jām personām. 

Arī šogad trūcīgo ģimeņu 

bērni, kuri turpina mācības pro-
fesionāli tehniskajās skolās, var 
saņemt apmaksātas pus dienas 
2,20 EUR dienā, iesniedzot 
iz ziņu sociālajiem darbiniekiem.

Pārgaujas novada iedzīvotāja novērojums
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Elita Pakalne,
Straupes pamatskolas skolotāja

Par iespēju deviņiem Pār
gaujas skolu skolēniem no 10. 
līdz 17. jūlijam viesoties saulai-
najā Gruzijā jāpateicas Gruzijas 
Imeretijas reģiona de  legācijai, 
kas novembrī vie sojās mūsu 
skolās un novadā. Visiem sko-
lēniem bija iespēja piedalīties 
zīmējumu konkursā, par kura 
balvu lēmums tika pieņemts 
svētku koncerta ap balvošanās 
laikā. 

Paldies Pārgaujas novada 
pašvaldībai par iespēju nokļūt 
Gruzijā. Paldies arī Imeretijas 
reģiona Kutaisi apgabala mēri
jai par draudzības un veselības 
astoņu dienu tūri Ureki cie
matā. Mums visa kā bija daudz: 
uzmanības, draudzības, iejū-
tības, veselīga uztura un siltas 
jūras, saules, melno magnētisko 
smilšu, pārsteidzoši siltu vakaru 
un rītu, arī negulētu nakšu.

Batumi lidostā mūs sagaidīja 
Imeretijas apgabala viceguber-
nators Iosebs Khakhaleishvili, 
Kutaisi pilsētas vicemērs Nodari 
Mikiashvili, nometnes vadītāja 
Marina Arishvili, skolotājs Alek-
sandrs Zakarashvili un skolēni, 
rokās turot Gruzijas un Latvijas 
karodziņus.

Visus pārsteidza jaukā sagai
dīšana lidostā un ovācijas, ar 
kurām tikām sagaidīti viesnīcā. 
Tās atskanēja tik negaidīti, skaļi 
un patiesi, ka daži no mūsējiem 
pat sajutās neērti. Viņi mūs bija 
gaidījuši visu dienu.

Lūk, skolēnu neaizmirstamie 
iespaidi par šo nedēļu:

Paula Berķe: “Patika jauniešu 
draudzība. Gruzijā visi ir ļoti 
talantīgi un prot labi dziedāt, 
spēlēt ģitāru. Patika ēdiens.”

Laura Karlāne: “Bija jauki 
redzēt un sajust, kā gruzīnu 
jaunieši mūs pieņem kā daļu no 
savējiem. Patīkami izjust viņu 
inteliģenci, vēlmi gan stāstīt 
par savu valsti, gan klausīties 
par Latviju. Neierasts bija viņu 
skaļums, azartiskums, neval

dā mība, bet viņus visus vieno 
patriotisms un mīlestība pret 
savu valsti.”

Tīna Marija Zaļaiskalna: 
“Patika draudzīgums, spēles 
plud malē un ēnainajā laukumā, 
peldēšanās un spēles jūrā. Man 
patīk gruzīnu valoda. Kopumā 
viss bija ideāli. Man ļoti patīk 
cilvēki, starp citu, puiši ir ļoti 
skaisti. Noteikti te gribētu 
atgriezties un satikties ar tiem 
pašiem bērniem.”

Diāna Denīza Midika: “Labākā 
nometne no visām, kurās esmu 
bijusi. Es sadraudzējos ar ļoti 
daudziem bērniem. Asaras lija 
atvadoties. Es ļoti ceru, ka drau
dzībai būs turpinājums un ka 
mēs viņu varēsim sagaidīt arī 
Latvijā.”

Rinalds Ruža: “Man patika 
gruzīnu lielo puišu draudzība 
pret mani. Viņi mani mētāja 
ūdenī un atzinīgi novērtēja katru 
izdevušies lēcienu. Rīta vingro
šanas skrējienā gar jūru es vien
mēr biju pirmais.” Jāpiebilst, ka 
Rinalds pat pamanījās palīdzēt 
kādai pavecai sievietei, kurai 
bija grūtības izkļūt no jūras 
lielo viļņu dēļ. Pasniedza roku 
un izveda krastā. Nometnes 
vadītājas atzinība par to, ka 
zēns pasniedz viņai konfekti, lai 
nomierinātu pēc kritiena auto
busā.

Kristīne Ozola: “Patika gru
zīnu bērnu joki. Bija patī kami, 
ka mani pieņēma 17gadī gie, 
lai gan man ir tikai 11 gadi. 
Mani pārsteidza viņu miers, ka 
nav nekādas steigas, stresa. Es 
noteikti gribētu tur atgriezties.”

Terēze Turlaja: “Man patika 
viss: pasākumi, peldēties jūrā, ar 
visiem draudzēties un spēlēties. 
Patika ekskursijas, lielais Batumi 
parks. Patika arī iepazīt ēdienus.”

Madara Elza Rudzīte: “Man 
ļoti patika viss. Satiku ļoti daudz 
jaunu draugu, ar kuriem noteikti 
turpināšu sazināties. Patika 
katru dienu peldēties. Ļoti 
inte resanta bija ekskursija uz 
Batu mi . Atvadīties no gruzīniem 
bija ļoti grūti. Es visu laiku 

raudāju. Vēlos, lai viņi atbrauc 
arī uz Latviju. Paldies par iespēju 
to visu piedzīvot!”

Amanda Paula Martinsone: 
“Draudzīgākus cilvēkus neesmu 
redzējusi, viņiem ir plaša sirds. 
Puiši bija pat pārāk draudzīgi. 
Ļoti skaista valsts. Man ļoti 
gar šoja gruzīnu tradicionālais 
ēdiens. Pagājušas tikai dažas 
dienas, bet ļoti gribas atpakaļ. 
Vēlos viņus redzēt Latvijā!”

Skolotājas (Svetlana Zaļais
kalna, Daiga Kreituze, Elita 
Pakalne): “Fascinēja tirkīzzilais 
ūdens zem lidmašīnas ceļā no 
Stambulas uz Batumi, kalnu 
aprises solīja ko neredzētu un 
iespaidīgu. Skats Batumi lidostā 
lika elpai pārsteigumā aizrauties. 
10. jūlijs Latvijā mūs pavadīja 
ar 16 grādu temperatūru, nu 

Straupes pamatskolas skolēnu iespaidi par 
dalību vasaras nometnē „Draudzība” Gruzijas 
Ureki ciematā

uzzināja, ka mēs esam no Lat-
vijas. Vienmēr tika uzsvērts, ka 
mēs viņus atbalstījām viņiem tik 
grūtajā vēstures brīdī vēl pavi-
sam nesen. Un to uzsver visi: no 
tirgotāja līdz autobusa šoferim. 
Visi bijām pateicīgi Marinai par 
ekskursiju uz Batumi botānisko 
dārzu, Batumi pilsētu, Mahun-
ceti ūdenskritumu. Mēs paši to 
izvēlējāmies, lai gūtu priekšstatu 
tālāk par nometnes vārtiem. 
17. jūlijā, kad pēc atvadīšanās no 
draugiem bijām palikuši vieni, ar 
interesanto maršruta autobusu 
devāmies uz Cicinatela atrakciju 
parku, kurā apskatījām arī Gru-
ziju miniatūrā, un jau tumsā uz 
Muzikālo parku pie koncertzā-
les. Tas bija fantastiski! 

Arī agrajā 18. jūlija rītā, kad 
domas bija tikai par mājām, 
ne mazinājās sajūsma par šo 
skaisto zemi. Kad sēdējām jau 
sava novada skolēnu autobusā 
Rīgā, pie luksofora atskanēja 
atziņa: “Es esmu laimīgs stā-
vēt un gaidīt pat pie luksofora.” 
Dzīves mācību šajā braucienā 
bija daudz: gan par drošību, gan 
uzdrīkstēšanos, atbildību, pienā-
kumu, disciplīnu, citas kultūras 
izpratni un spēju to pieņemt. 
Bija lepnums par savu valsti, 
novadu, skolu, sevi personīgi, jo 
iegūtā 1. vieta par prezentāciju 
un katram skolēnam pasnieg-
tais diploms lika tā justies vēl-
reiz, nometnes noslēgumā. 
Te rēze un Diāna dziedāja, Paula, 
Amanda, Tīna un Laura dejoja, 
visi kopā dziedājām Latvijas 
himnu. Sajūsmas aplausi skanēja 
prezen tācijas laikā, kad gruzīnu 
draugi ieraudzīja zīmējumus, 
kas nodrošināja skolēnu dalību 
nometnē.

Skolotājas noteikti kādā 
domu stūrītī jau plāno at grie
šanos Gruzijā citā vasarā. Sko
lēni ir pārliecināti, ka drau
dzība turpināsies un viņi varēs 
satikties ar jaunajiem draugiem 
vēlreiz. Un cerību tam visam 
deva Maia Murusidze – Kutaisi 
mērijas pārstāve, kas ar mums 
kopā bija četras dienas.

Foto: no personiskā arhīva

no kļuvām karstumā un gruzīnu 
viesmīlīgajos apkampienos. 
Mums, pieau gušajiem, atmiņas 
par pagātni, bērniem – kultūr
šoks noteikti.” 

Vērojām, kā gruzīni ikdienā 
par visu debatē, varbūt arī pa
strīdas, bet visi visu izdara, kā 
paredzēts. Sirsnīgi, smaidīgi, ta 
lan tīgi jaunieši, jo šajā no met nē 
bija konkursu un olimpiāžu 
uzva rētāji no Kutaisi apgabala. 
Iepazīšanās vakarā sajūsminā-
jāmies par viņu atvērtību, vieg-
lumu, ar kādu parādīja savus 
talantus, dziedot solo un duetā, 
spēlējot ģitāru. Neviens mūsu 
no skumušais skolēns netika 
atstāts novārtā, vienmēr mieri-
nāja, iedrošināja, atbalstīja. Un 
noteikti satikto gruzīnu neizsa-
kāmi jaukā attieksme brīdī, kad 

Šā gada 1. septembrī stā-
sies spēka trīs “Ugunsdrošības 
notei kumu” prasības, kurām 
bija noteikts gadu ilgs pārejas 
laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, 
iestāžu atbildīgās personas, kā 
arī ugunsdrošības pakalpojumu 
sniedzēji varētu sagatavoties 
jaunajām prasībām un nodroši-
nāt to īstenošanu.

Sākot ar šā gada 1. septembri, 
papildus līdzšinējai elektroin-
stalācijas izolācijas pretestības 
pārbaudei ir jāveic arī elektro-

instalācijas kontaktu savieno-
jumu kvalitātes pārbaude ar 
termokameru. Otra prasība ir 
saistīta ar gāzes aparātu eks-
pluatēšanas drošību. Objektā, 
kurā atrodas gāzes aparāts, kura 
siltuma jauda ir lielāka par 50 
kW, kā arī tad, ja gāzes aparāts 
atrodas pagrabā vai cokolstāvā, 
ir jāuzstāda gāzes noplūdi sig-
nalizējošu detektoru. Savukārt 
trešā prasība ir par ugunsdro
šības instrukcijām, ku ras atbilda 
iepriekšējo noteiku mu prasī  

Informācija novada iedzīvotājiem 
par Ugunsdrošības noteikumu prasību izmaiņām

bām. Gada laikā tās bija jāpār-
strādā atbilstoši jaunajiem no 
tei ku miem, galvenokārt, pa pil
dinot, piemēram, ar informāciju 
par maksimāli pieļaujamo cil-
vēku skaitu objektā  un jānorāda 
maksimāli pieļaujamā uguns-
slodze. Plašāks skaidrojums par 
minētajām prasībām pieejams 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta tīmekļa vietnes 
sadaļā Ugunsdrošība.

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumi Nr. 238 

“Ugunsdrošības noteikumi” stā-
jās spēkā 2016. gada 1. septem-
brī. Tie nosaka jaunas uguns-
drošības prasības fiziskajām un 
juridiskajām personām, mazina 
administratīvo un finansiālo 
slogu, kā arī aktualizē ugunsdro-
šības prasības atbilstoši šobrīd 
spēkā esošiem tiesību aktiem un 
tehnoloģiju attīstībai.

Jāpiebilst, ka Ugunsdrošības 
noteikumu prasībām par dūmu 
detektoru uzstādīšanu katrā 
mājoklī un par ugunsdzēsības 

aparāta nepieciešamību katrā 
privātmājā arī ir noteikts pār-
ejas laiks, un šīs prasības stā-
sies spēkā 2020. gada 1. janvārī. 
VUGD aicina neatlikt rūpes par 
savu drošību un laikus uzstādīt 
mājokļos dūmu detektorus!

Plašākai informācijai:
Inta Šaboha
VUGD Prevencijas un sabied-
rības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 
prese@vugd.gov.lv 

https://www.facebook.com/Khakhaleishvili?hc_ref=ARRlq_2oRK6GlbDuydPyy1bw3qCnRkjK3WDEpC1uZtv4RoNnit_FjfmVLXT1-3WsY-c
https://www.facebook.com/nodari.mikiashvili?hc_ref=ARSR0QDr41c5iIgCufTQ4ouTS_k_lPOITQ3EN79jX8ks7I_O88rXr2wARm8LV0-vV8Y
https://www.facebook.com/nodari.mikiashvili?hc_ref=ARSR0QDr41c5iIgCufTQ4ouTS_k_lPOITQ3EN79jX8ks7I_O88rXr2wARm8LV0-vV8Y
http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/17153-stasies-speka-ugunsdrosibas-noteikumu-prasibas-kuram-bija-paredzets-parejas-periods-lidz-sa-gada-1septembrim
http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
mailto:prese@vugd.gov.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada kalendāra 
“Naktsmītnes Pārgaujas novadā 
2017” jūlija mēnesis tika veltīts 
viesu namam un kempingam 
“Paegļi”, kas atrodas Limbažu 
novadā, bet cieši līdzās Pār
gaujas novada robežai. Tiekos 
ar “Paegļu” saimniekiem Melitu 
un Andi Muižniekiem, kas ir Pār
gaujas novada iedzīvotāji. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un 
kā Jums radās ideja par kem-
pinga un viesu mājas veido-
šanu?

Melita Muižniece (M.M): Tas 
ir banāli un smieklīgi vienlai-
kus. Mans vīrs Andis ar savu 
paziņu šo vietu bija atklājuši 
kāda sava klejojuma laikā. Te 
bija tikai veca māja, kura bija 
katastrofālā stāvoklī, gandrīz 
jau sabrukusi. Neskatoties uz to, 
viņi bija te iebraukuši un Andis 
bija sapratis, ka šī ir vieta ar 
potenciālu. Tad viņš atbrauca uz 
mājām “Vējiņos” un teica man: 
“Klausies, Melita! Es atradu 
foršu vietiņu pie Sāruma ezera”. 
Tomēr man Sāruma ezers sais-
tījās ar aizaugušiem krastiem, 
īstenībā arī tagad tas tāds ir, jo 
te nekādas dižās pludmales nav, 
tāpēc es Andim atbildēju: “Ko? 
Pie Sāruma? Ko mēs tur, tādā 
nomalē”? Bet tad pakāpeniski 
radās doma, ka mūsu meitai San-
dai un viņas vīram Jānim, kuri 
tajā laikā pa Rīgu dzīvoja, būs 
vasaras mājiņa. Un Andim kas 
tāds nav divreiz jāsaka, viņam 
patīk tādas lietas. Mēs uzmek-
lējām saimnieci, kurai šī 14 hek
tāru plašā teritorija piederēja. 
Viņa par simbolisku naudu to 
mums pārdeva, un pati bija prie
cīga par to, ka tikusi no tās vaļā. 
Tad sākās teritorijas labiekārto-
šana. Te bija daudz atkritumu, 
kurus savācām, izcirtām krū-
mus, līdzinājām zemi. Nekār-
tība bija liela gan mājā, gan tās 
apkārtnē. Mēs visu sakārtojām, 
jo bija sajūta – te kaut kam ir 
jābūt! Iesākumā, kad sākām 
orga nizēt ekskursijas pazemes 
ezeros, cilvēki bieži vien jautāja, 
vai pie mums var palikt pa nakti, 
bet vietas bija tikai 6 cilvēkiem. 
Tad arī radās doma – sākam kaut 
ko veidot pie Sāruma. Sākumā 
cilvēki uz šejieni brauca ar tel-
tīm, bet, tā kā “Vējiņos” mums 
bija pašiem savs mežs, kurā 
bija labi lietaskoki, kurus varēja 
gāzt zemē, mums pamazām, pa 
divām katru gadu, uzcirta mazas 
guļbūves mājiņas. Pirmā mājiņa 
šeit tika atvesta 2003. gadā, un 
lielu paldies mums jāsaka strau-
pietim Dzintaram Mednim, jo 
viņš, galdnieks būdams, daudzus 
darbus ar koku ir šeit pavei-
cis. Paldies arī Ināram Steikam, 
kurš mums ir bijis liels palīgs 
smagos un lielos darbos, nekad 
neatsakot savu palīdzību. Lieli 

Viesu nams un kempings “Paegļi” – 
te var darīt daudz ko un var nedarīt neko

palīgi darbos mums bijuši arī 
mazbērni – Dārta, Mārtiņš un 
Kristaps. Ļoti novērtējam arī 
znota Jāņa ieguldījumu “Paegļi” 
darbības attīstīšanā, jo, patei-
coties viņam, tapa lielā viesu 
māja. Mēs esam priecīgi par 
savu lēmumu šeit veidot viesu 
māju un kempingu. Andis juta, 
ka šeit ir vērts ieguldīt darbu, šī 
vieta viņu kaut kā pievilka. Andis 
ir tas, kuram ir tā neatlaidība, 
pacietība. Viņš arī ir ļoti prak-
tisks cilvēks, kurš pats saprot 
dažādas tehniskas lietas, kā arī 
pats savām rokām daudz ko var 
salabot un uztaisīt. Te ir mūža 
darbs. 

I.B.: Kad ir “Paegļi” sezona?
M.M.: Mūsu sezona sākas 

1. maijā. Tāpēc, ka te ir ezers 
un 1. maijā parasti sākas mak-
šķerēšanas sezona. Cilvēki bieži 
vien atbrauc jau dienu iepriekš, 
nosvin un tad jau no rīta kāpj 
laivās, un ar makšķerēm rokās 
dodas ezerā. Ir tādi gadi, kad 
jau aprīlī ir pirmie viesi, ja ir 
labs laiks. Protams, lai sāktos 
sezona, ir jāsagaida siltais laiks, 
jo mājiņas nav apkurināmas. 
Īstā sezona un viesu pieplūdums 
sākas pēc Jāņiem. Laika apstākļi, 
kas bieži vien ir noteicošais fak-
tors, šogad mūs vispār neiespai-
doja. Arī tad, kad stipri lija lie-
tus, šeit bija 30 teltis, visi skrēja 
peldkostīmos, spēlēja bumbu, 
sausās drēbes noslēpuši teltīs, 
viss tāpat notika. Nebija tādu 
brīvdienu, kad te nebūtu pilns ar 
cilvēkiem. Sezona noslēdzas tad, 
kad atbrauc Inese un Juris, kas ir 
mūsu pastāvīgie klienti. Inese iet 
uz purvu dzērvenēs, Juris mak-
šķerē. Un tas ir mūsu rādītājs – 
tad, kad ir Inese un Juris, un ir 
dzērvenes, tad var teikt, ka kem-
pingu sezona tūlīt būs beigusies. 
Viesu māja pieejama visu gadu. 

I.B.: Jūsuprāt, ar ko “Paegļi” 
ir īpaši?

M.M.: Ir vairākas iezīmes. 
Vieta ir ļoti iecienīta un iemīļota. 
Ir pastāvīgie klienti, kas sāka 
braukt te ar teltīm, viņi brauc 

joprojām. Man ir tāds raksturs – 
ja es redzu, ka atbrauc dusmīgi, 
īdzīgi cilvēki, vīrs ar sievu sastrī-
dējušies, tad man patīk darīt 
visu, lai viņi aizbrauktu priecīgi. 
Es ar viņiem aprunājos, mēs 
pasmejamies, pajokojam. Man 
liekas, ka cilvēki ir sapratuši, 
ka viņi šeit ir gaidīti un cienīti. 
Tieši šāda iemesla dēļ nekad 
nevērtēju savus klientus pēc 
tā, ar kādu mašīnu viņi atbrauc 
vai kāds ir viņu maka biezums. 
Pret visiem attiecos un pievēršu 
uzmanību vienādi. Te ir ļoti laba 
aura. Te ir miers, koka būvītes, 
ezermala. Vieta ir ģeogrāfiski 
izdevīga – paņemot karti, re
dzams, ka pilsētas ir tepat. Un 
mūs dienās 80 km ar mašīnu ir 
niecīgs attālums. 

I.B.: Kādas atpūtas iespējas 
“Paegļi” piedāvā?

M.M.: Makšķerēšana, laivu 
noma, telšu vietas ar nojumēm, 
ar elektrību, galdu, var arī pie
slēgt un novietot kemperus, 
četr vietīgas guļbūves mājiņas, 
lielā viesu māja, kas paredzēta 
svi nībām vai nakšņošanai, spor
 ta laukumi, peldēšana. 

Andis Muižnieks (A.M.): Šeit 
var darīt daudz ko un var neda-

rīt neko. Un tas tā arī ir – ja gribi, 
sauļojies, ja gribi, ej peldēties, ja 
gribi, skaties griestos. Un runā-
jot par lielo viesu māju, kura 
arī tika tikko pieminēta, tādu ir 
daudz, bet nav sabalansētības 
starp izklaides un nakšņošanas 
vietām. Mēs piedāvājam abus. 
Un reizēs, kad kompleksā nav 
svinību, mēs saviem viesiem 
prasām kluso atpūtu. Tas ir tā – 
atpūsties, netraucējot citus. Viņi 
to arī pieņem un respektē. 

I.B.: Kas pie Jums viesojas 
biežāk – latvieši vai ārzem-
nieki?

M.M.: Pie mums vairāk brauc 
no Latvijas. Izteikts vairākums 
ir rīdzinieki, ir arī viesi no citām 
pilsētām – no Valmieras, Cēsīm, 
Siguldas, Ogres. Brauc no visas 
Latvijas. Brauc arī ārzemnieki, 
kuri pārsvarā meklē nakšņo-
šanas, nevis atpūtas iespējas. 
Ārzemju viesi pārsvarā ir no 
Vācijas, Nīderlandes, Skandinā-
vijas valstīm, Francijas, Itālijas. 
Bieži vien brauc arī latviešu 
ārzem ju radi un draugi. 

I.B.: Kā potenciālie viesi vai 
interesenti ar Jums sazinās?

M.M.: Viesi piesakās, galve-
nokārt, pa telefonu, raksta arī 
uz epastu, bet ir iespējams arī 
pieteikties, izmantojot interneta 
vietni booking.com, kur ir pie-
teikšanās uz viesu māju. Mazās 
mājiņas tur nav ievietotas, jo 
pieprasījums uz tām ir pietie-
košs. Daudzi uzņēmumi un orga-
nizācijas ir šeit rīkojušas sporta 
spēles. Tad atbrauc ap 150 cil-
vēku, un katram no viņiem ir 
paziņas, draugi, kas informāciju 
par “Paegļiem” nodod tālāk. Un, 
ja cilvēkam te ir paticis, tad tuvā-
kajās brīvdienās var gaidīt, ka 
viņš atkal uz šejieni dosies. 

I.B.: Kā Jūs atpūšaties? Vai 
spējat atrast laiku arī atpūtai?

M.M.: Es neizdodu naudu, 
lai ietu uz sporta zāli, jo man ir 
labās rokas trenažieris – glu-
deklis. Es apvienoju patīkamo ar 
lietderīgo. Man tā ir laba atpūta. 
Tad, kad citi atpūšas, tad mums 
ir aktīvākās darba dienas, bet 
vienlaikus arī atpūta, jo tad, kad 

te ir cilvēki, tad zāles pļaušanu 
un citus labiekārtošanas darbus 
mēs nedarām. Nav arī tā, ka paši 
nepametam teritoriju. Reizēm 
dodamies uz kādu koncertu vai 
izbraukumā, kā arī kādā ceļo-
jumā. Ziemā mēs atpūšamies, 
lasot grāmatas. 

I.B.: Vai pašiem arī izdo-
das izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

M.M.: Cilvēki bieži vien domā, 
ka dzīvojot pie ezera, daudz 
ēdam zivis, bet īstenībā mēs to 
darām ļoti reti, jo nav laika tās 
noķert. Šogad arī ne viens, ne 
otrs neesam nopeldējušies.

A.M.: Tas ir vairāk slinkums 
vai nevēlēšanās, jo viss ir atka-
rīgs no pašu uzņēmības un vēl-
mes. Reizēm arī viesi garantē 
mums atpūtu. Pirms divām, tri
jām ne dēļām bija kāzas, viesi jau 
visi pie galdiem, mēs ar Melitu 
sēdējām ārā, bet svinībās mu 
zikants spēlēja saksofonu. Sē dē-
jām un klausījāmies. Dzīvā mū 
zika, skats uz ezeru. Fantastiski. 

M.M.: Bija arī reize, kāzu svi-
nībās, kad mičošana notika pie 
ezera, un jaunais pāris un viesi 
ar lāpām rokā gāja folkloras 
kopas pavadībā. Skanēja dūdas 
un rībēja bungas. Tas bija tik 
aizkustinoši un efektīvi. Man šis 
notikums mūžam paliks atmiņā. 
Šis jaunais pāris arī ļoti sirsnīgi 
atvadījās, pasakoties par uzņem-
šanu. Tas bija patīkami. Šis ir 
rūpju pilns, bet patīkams biz-
ness. Esam pieraduši pie cilvē-
kiem. 

Viesu māja un kempings 
“Paegļi” ir skaista, plaša vieta ar 
daudzveidīgām atpūtas iespē-
jām. Ja ir vēlme atpūsties pie 
ezera peldoties, sauļojoties, mak-
šķerējot, spēlējot sporta spēles 
vai nedarot neko, tad “Paegļi” 
ir īstā vieta. Atpūtas vieta atro-
das pie Kajciema, līdzās Sāruma 
ezeram. Šeit vienmēr uzņems 
laipni un gādīgi saimnieki. Māji-
ņas un viesu māju var rezervēt 
zvanot pa tālr. 29819364 vai 
26173654, kā arī rakstot uz 
pazemesezeri@gmail.com.

Melita Muižniece. Foto: Iluta Beķere

Foto: Baltic Pictures
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Augusta mēnesis Pārgaujas 
novada kalendāra “Naktsmītnes 
Pārgaujas novadā” tika veltīts 
atpūtas vietai pie Ruckas ezera, 
kas atrodas Stalbes pagastā. Uz 
sarunu tikos ar atpūtas vietas 
saimnieku Anatoliju Zaļo. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad 
un kā Jums radās ideja par 
atpūtas vietas veidošanu?

Anatolijs Zaļais (A.Z.): Ūde
ņi vienmēr ir bijusi mana sirds
lieta. Es esmu rozulietis, netālu 
ir manas dzimtās mājas, tur 
es esmu uzaudzis un pavadījis 
jaunību. Iesākumā es braucu 
uz Ruckas ezeru kā atpūtnieks, 
braucu makšķerēt. Man šeit ļoti 
patika jau tad. Un tad pašvaldība 
deva man iespēju šeit darbo-
ties. Viss sākās ap 2001.  gadu. 
Sākumā es uzņēmu informāciju, 
skatījos, kā ir citur, spriedu, kā 
būtu labāk. Peldētava bija vien 
tāda dūņu taka ar šauru eju 
un skatu uz ezeru, krasts bija 
aizaudzis. Tika veikti daudzi 
labiekārtošanas darbi – vesta 
grants, celtas lape nes, veidotas 
ugunskuru vietas, būvētas lai-
pas, jo no krasta nav iespējams 
makšķerēt. Tika darīts viss, 
lai cilvēkam, kurš šeit atbrauc, 
būtu patīkami. Esmu rakstījis 
arī projektus, lai iegūtu papildus 
finansējumu labiekārtošanai un 
problēmu risi nāšanai. Piemē-
ram, ziemās, kad ezera virsmu 
klāj ledus, zivīm trūka skābekļa. 
Ar projektā iegūto finansējumu 
šo prob lēmu risinājām, uzstā-
dot ierīces, kas pievada papildus 
skābekli. Pastāvīgi laižam ezerā 
zivju mazuļus. Iegūstam atbal-
stu arī no Zivju fona. Viss attīs-

Patīkama atpūta un makšķerēšana 
pie Ruckas ezera

tās. Tā es te strādāju un dzīvoju. 
Esmu ļoti apmierināts ar savu 
lēmumu. 

I.B.: Kad ir Ruckas ezera 
sezona?

A.Z.: Sezona sākas 1. maijā, 
kad sākas arī makšķerēšanas 
sezona. Tad te ir pilns ar spinin
gotājiem. Pēc tam cilvēki brauc 
un makšķerē arī no krasta. 
Jāsaka, ka mēs esam ļoti atkarīgi 
no laikapstākļiem, un šajā vasarā 
tie mūs nelutina. Ja laiks ir labs, 
tad te ir daudz atpūtnieku. Tomēr 
laikā, kad bērni sāk apmeklēt 
skolu, šeit jau paliek klusāks. 
Tātad var teikt, ka sezona ir no 
1. maija līdz 1. oktobrim. 

I.B.: Jūsuprāt, ar ko Ruckas 
ezera atpūtas vieta ir īpaša?

A.Z.: Cilvēki, kuri šeit brauc 
atpūsties vai makšķerēt, saka, ka 
te ir skaisti un patīkami. Jāpie-
krīt, jo te ir tīrs, vieta ir sakopta. 
Arī peldvieta atrodas ļoti izde-
vīgā vietā. Ir viegli piekļūt, ērti 
no vietot auto. Stalbes, Rozulas 
iedzīvotājiem šī ir īpaši tuva un 
iemīļota peldvieta. Cilvēki brauc 
peldēties pat no Limbažiem. 
Viesus uzņemam pieklājīgi un 

laipni, kas arī ir ļoti svarīgs fak-
tors. 

I.B.: Kādas atpūtas iespējas 
piedāvājat?

A.Z.: Pamatā ir makšķerēšana, 
bet viesi var izmantot laivas, celt 
šeit savas teltis, kurināt uguns
kurus, īrēt namiņu vai pirtiņu. 
Ir arī iespēja iebraukt ezerā ar 
plostu, uz kura ir viss nepiecie-
šamais – labierīcības, divas guļ-
vietas, gaisma. Ir pat tādi klienti, 
kuri šo iespēju izmanto vairākas 
reizes vasarā. Pretējā ezera pusē 
ir atpūtas vieta, kur var nakšņot 
siena šķūnī, kas īpaši vilinoša 
var būt viesiem no pilsētām. 
Nepār traukti cenšamies pada-
rīt savu klientu viesošanos šeit 
pēc iespējas ērtāku – šobrīd top 
labierīcības, kas būs aprīkotas ar 
elektrību un ūdeni. 

I.B.: Kas pie Jums vieso jas 
biežāk – vietējie vai ārzem-
nieki?

A.Z.: Pie mums atpūšas pār-
svarā vietējie. Varētu pat apgal-
vot, ka deviņdesmit procenti no 
viņiem ir rīdzinieki.  Ārzemnieki 
šeit nebrauc, jo mūsu mērķaudi-
torija tomēr ir viesi no Latvijas. 

I.B.: Kā potenciālie viesi un 
citi interesenti ar Jums sazi-
nās?

A.Z.: Cilvēki visbiežāk man 
zvana, ja vēlas rezervēt vietas 
un pavadīt šeit savu brīvo laiku. 
Raksta arī epastā. Informācija 
par atpūtas vietu pie Ruckas 
ezera ir pieejama arī dažādās 
interneta vietnēs, mums ir arī 
sava mājaslapa, kā arī te ir vieso-
jusies televīzija un prese. Tomēr 
labākais informācijas izplatīša-
nas veids ir paši viesi. Viņi šeit 
atpūšas, viņiem patīk. Pēc tam 
šo informāciju un at sauksmes 
nodod saviem drau giem, radiem 
vai paziņām, kuri tad ir nākamie 
potenciālie atpūtnieki. 

I.B.: Kā Jūs atpūšaties? Vai 
spējat atrast laiku atpūtai?

A.Z.: Ar sievu pirms pāris 
dienām bijām atpūsties Aglonā. 
Tāpēc var apgalvot, ka spējam 
atrast laiku arī atpūtai. Kāpēc 
vajadzīga atpūta, ja mans darbs 
ir kā atpūta? Šeit ir daudz ko 
darīt, lai atpūtas vietu saglabātu 
tīru un sakoptu, bet man ir 
daudz palīgu – sieva, dēli. Labi, 
ka ir tādi palīgi, jo strādāšana 
kopā ar ģimeni ir vienlaikus arī 
atpūta. 

I.B.: Vai pašiem arī izdodas 
izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

A.Z.: Agrāk es biju kaislīgs 
makšķernieks, bet šobrīd es 
nespēju atcerēties, kad pēdējo 
reizi makšķerēju. Tagad vairs 
negribas ķert zivis, jo mēs strā-
dājam, ieguldām šeit daudz 
darba un rūpējamies par to, lai 
šeit būtu dzīvība. Ar sievu rei-
zēm braucam ar plostu ezerā, 
nakšņojam tur. Tad gan sanāk 
baudīt to, ko piedāvājam vie-
siem. Izmantoju arī to privilē-
ģiju, ka esam pie ezera – katru 
dienu sāku ar peldi ezerā.  

Atpūtas vieta pie Ruckas 
ezera piedāvā saviem viesiem 
pa   vadīt laiku makšķerējot, 
peldo ties, plostojot pa ezeru vai 
lai   vojot. Atpūtniekiem ir iespējas 
savu viesošanos padarīt ilgāku, 
turpat arī nakšņojot. Ja vēlaties 
visas šīs darbības apvienot, tad 
Atpūtas vieta pie Ruckas ezera ir 
domāta Jums. Tā atrodas Stalbes 
pagastā, netālu no Rozulas. 
Atpūtas vietu var rezervēt pa 
tālr. 29421836 vai rakstīt uz 
zalais.anatolijs@inbox.lv.

Šajā gadā senioru ekskursijas 
maršruts plānots no Pārgaujas 
novada līdz Rīgai un atpakaļ, 
iekļaujot ekskursijā dažādus 
ap skates objektus, kuriem ir sva-
rīga loma valsts tēla veido šanā. 

 Apskates objekti:
 Latvijas Nacionālā biblio-

tēka. Viens no mūsu tautas gara 
simboliem ir Gaismas pils, par 
kuru mēs tagad dēvējam ilgi gai-
dīto Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas jauno ēku. Kā tā izskatās 
no iekšpuses, cik daudz funkciju 
tā pilda un cik daudz pārstei-
gumu tā sevī slēpj, to iespējams 
būs izzināt bibliotēkas apskates 
laikā. Bibliotēkas ātrijā jeb ves-
tibilā būs iespējams arī apska-
tīt Tautas grāmatu plauktu, kas 
slejas piecu stāvu augstumā. 
Ekskursijas laikā šo Tautas grā-
matu plauktu būs iespējams arī 
papildināt, jo katrs iedzīvotājs 

aicināts dāvināt vienu sev nozī-
mīgu grāmatu ar tās priekšlapā 
pašrocīgi ierakstītu veltījumu 
vai personisku stāstu. Tur ievie-
totās grāmatas tiks saglabātās 
mūžīgi un arī pastāvīgi atgādi-
nās apmeklētājiem par individu-
ālajiem stāstiem, kas veido mūsu 
kultūru un vēsturi 

Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs. Tā atjauno-
tās ēkas atklāšana 2016. gada 
4. maijā bija vērienīgs valsts 
mēroga notikums, un šajā gadā 
uzreiz kļuva par apmeklē-
tāko muzeju visā Latvijā. Kopš 
muzeja atklāšanas tam piešķirta 
Latvijas Arhitektūras Lielā gada 
balva un Latvijas Televīzijas un 
Latvijas Radio Gada balvas “Kilo-
grams kultūras 2016” nominā-
cija “Gada notikums”. 

Latvijas Universitātes Bo-
tāniskais dārzs. Mēs noteikti 

varam lepoties ar Latvijas 
krāšņo dabu. Bet vai mēs zinām, 
cik patiesībā daudz augu pie 
mums sastopami, kā pareizi 
izaudzēt tropiskos augus, kāda ir 
mums pagalmā lidojošo tauriņu 
ikdienas dzīve un kā augi mijie-
darbojas ar apkārtējām dzīvām 
būtnēm. Krāšņums, skaistums, 
taureņi, neredzēti augi un vēl 
daudz kas cits sagaida apmeklē-
tājus Botāniskajā dārzā.  

“Laimas” šokolādes muzejs. 
Kāds izvēlas “Serenādi” – kon-
fekti ar riekstiem, savukārt 
kādam citam labāk garšo izsmal-
cinātie “Laimas” zefīri. Katrs 
“Laimas” produkcijā var atrast 
sev ko tīkamu. Noteikti gandrīz 
katrs latvietis un arī ārzem-
nieks, kas apmeklējis Latviju, ir 
nogaršojis kādu “Laimas” radīto 
saldumu. To pierāda arī fakts, 
ka gadu no gada tieši “Laimas” 

zīmols tiek atzīts par Latvijā 
mīlētāko saldumu zīmolu. Kāds 
ir “Laimas” veiksmes stāsts, kā 
notiek ražošanas process, to 
būs iespējams uzzināt muzeja 
apmeklēšanas laikā. Un iespē-
jams ekskursijas laikā izdosies 
atklāt arī kādu slepeno recepti. 

19. septembrī – Raiskuma 
pagasta senioriem

Autobusa maršruts Pārgaujas 
novadā:

06.40 – pietura “Dimdas” 
(braucot uz Raiskumu)

06.50 – pietura “Raiskums”
07.00 – “Dzintari” Auciems
07.03 – pietura “Auciems”
07.05 – veikals “Līdumnieki”
07.20 – pietura “Pielekši”
07.30 – pietura “Miglači”
07.40 – Lenču krustojums
07.55 – Pie veikala Kūdumā
08.05 – pietura “Unguri”

21. septembrī – Straupes 
un Stalbes pagasta senioriem

Autobusa maršruts Pārgaujas 
novadā:

07.30 –  pietura “Rucka”
07.35 – Rozula
07.45 – Stalbes tautas nams
07.50  – Plācis
07.55 – pietura “Kraujas”
08.00  – Straupes pamatskola
08.05 – pietura “Straupe”
08.10  – pietura “Strautiņi”
08.15 – pietura “Brasla”

Ekskursijas maksa EUR 2.00 
no personas.

Pieteikšanās pie sociālā die
nesta darbiniekiem pa tālruni 
64132292 līdz 11. septembrim.

Iespējami arī citi pieturas 
punkti, tos aicinām pieteikt, 
zvanot uz iepriekš norādīto 
tālruni.

Senioru ekskursija 19. un 21. septembrī
“Nacionālie dārgumi Rīgā”

Anatolijs Zaļais. Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere
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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!

Jūlijā
novadā dzimuši

mūžībā
aizgājuši

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  3. un 17. septembrī

Raiskuma pagastā
Kate Putniņa
Straupes pagastā 
Pēteris Repulis

Raiskuma pagastā
Jānis Brolišs  71 g.v.
Elmārs Šreibers  88 g.v.

Stalbes pagastā
Raimonds Kļaviņš  62 g.v.

Straupes pagastā
Nellija Medne  83 g.v.
Andris Grīnbergs  86 g.v.

Sveicam
augusta jubilārus!

Raiskuma pagastā
Hedija Helga Čaugule – 85 gadi
Rasma Kalniņa – 85 gadi
Skaidrīte Aleksandra Kaņepe – 
          83 gadi
Imants Krūmiņš – 90 gadi
Lilija Nanija Poriņa – 84 gadi
Ira Iraida Priedīte – 80 gadi
Verners Putniņš – 88 gadi
Arnolds Žanis Zvirgzdiņš – 
          81 gads

Stalbes pagastā
Aina Amoliņa – 103 gadi
Olga Kļaviņa – 84 gadi
Vija Lūse – 81 gads
Aina Alise Melanija Pogule – 
           83 gadi
Edīte Silna – 84 gadi
Praskovja Vansoviča – 83 gadi

Straupes pagastā
Antonija Gavrilova – 87 gadi
Pēteris Grahoļskis – 80 gadi
Gaida Ozoliņa – 80 gadi
Laimons Reitmanis – 81 gads
Valentīna Rijmane – 81 gads
Malvine Žubule – 90 gadi

Ziedu svētki 2017

Svecīšu vakars Straupes pagasta kapos 17. septembrī:
  • plkst. 17.00 Pārupes kapos
  • plkst. 18.00 Vecajos kapos

No 15. augusta līdz 15. okto
brim ikvienam Latvijas iedzī-
votājam būs iespēja vietnē 
www.ainavudargumi.lv elek-
troniski balsot, izvēloties 10 
skaistākās Vidzemes ainavas, 
tādējādi vien laikus iesaistoties 
Latvijas ainavu dārgumu krātu-
ves veidošanā. Balsotāji savas 
balsis varēs atdot vienu reizi, 
taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 
10, viņuprāt, skaistākos objek-
tus katrā no re ģioniem, tādē-
jādi katra persona kopumā var 
nobalsot līdz pat 50 skaistāka-
jām Latvijas ainavām. Pavisam 
vēr tējumam nodotas 243 Lat-
vijas ainavas, no kurām 50 ir 
Vidze mes pusei raksturīgas.

Aktivitātes koordinatore 
Vidze mē Dace Laiva norāda: 
“Aicinu iedzīvotājus balsojot 

mazāk pievērst uzmanību foto
grāfijas kvalitātei, bet vairāk 
pārdomāt konkrētas ainavas 
nozīmi un vērtību latvieša dzī
vē, cik ļoti konkrētā vieta vai 
objekts katrā no mums no jauna 
atdzīvina nacionālo identitātes 
sajūtu. Vietnē atradīsiet fotogrā-
fijas, kuras iesnieguši mūsu pašu 
iedzīvotāji, kuri pieteikuši savus 
ainavu dārgumu – kāds objektu 
iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds 
ar mobilā telefona palīdzību. Šis 
nav fotokonkurss, šis ir brīdis, 
kad nosakām Latvijas kanonis-
kās vērtības!” 

No katra reģiona 10 objekti, 
kas būs guvuši visvairāk balso-
juma punktu, tiks ievietoti Latvi-
jas ainavu dārgumu krātuvē, un 
par katru no šiem objektiem tiks 
apkopota papildus informācija, 

vāktas vēstures liecības, atmiņu 
stāsti un senas fotogrāfijas. Tā
dējādi tiks atspoguļota ainavas 
mainība vairāku desmitu gadu 
griezumā. Latvijas jubilejas gadā 
šie ainavu dārgumi tiks iemūži-
nāti, pieaicinot profesionālus 
fotogrāfus.

Jāpiebilst, ka par objektiem 
balsos arī īpaša ekspertu pa
dome, kuras sastāvā ir zinoši 
ainavu eksperti un organizāciju 
pārstāvji, kas saistīti ar latviešu 
kultūras vērtību saglabāšanu un 
aktualizēšanu – piemēram, Lat-
vijas Arhitektu savienība, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Dabas aizsardzības 
departaments, u.c.

Līdzīgi kā katra saņemtā bal-

sotāja balss pārvērtīsies par 
vienu punktu, arī katrs no pado-
mes locekļiem sniegs savu vēr-
tējumu, un saņemtie punkti par 
katru objektu tiks summēti, lai 
noteiktu katra reģiona vērtīgā-
kos 10 ainavu dārgumus. Pare-
dzams, ka kopīgais vērtējums 
par katra reģiona nozīmīgāka-
jiem 10 ainavu dārgumiem būs 
zināms novembra vidū.

Lai saņemtu papildu informā-
ciju, aicinām sazināties ar akti-
vitātes koordinatori Vidzemē – 
Dace Laiva (dace.laiva@
vidzeme.lv; t. 26566680) vai arī 
interesēties vietējā pašvaldības 
bibliotēkā.

Anita Āboliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Vidzemes plānošanas reģionā

Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes 
ainavu dārgumus, starp tiem arī Pārgaujas novadā

Esošie un bijušie floristikas pulciņa dalībnieki, kā arī jebkurš 
novada radošais iedzīvotājs un interesents tiek aicināts ar pašda-
rinātu putnu, taureni, kameni, lācīti vai jebkuru citu dzīvu radību 
kuplināt jauno floristu veidoto izstādi Stalbes vidusskolas zaļajā zonā 
Zinību dienā 1. septembrī.

Šī gada izstādes tēma – mans atraktīvais lauku zoodārzs. Savu 
izvēlēto zoodārza dzīvnieku būs iespēja darināt arī uz vietas, Stalbes 
vidusskolā, 30. un 31. augustā no jebkura jūsu izvēlētā materiāla. Var 
atvest jau gatavu darbu un izstādīt to skolas zālienā. 

Darbosies arī labo vārdu kastīte, un uzvarētājus gaidīs balvas.
Sīkāka informācija pie dārznieces un floristikas skolotājas Adrijas, 

tālr. 26381544

http://www.ainavudargumi.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
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