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

Sadarbībā ar Latvijas tirdz-
niecības un rūpniecības kameru, 
19. septembrī visas dienas 
garumā Auciemmuižā notika 
bez maksas apmācības novada 
uzņēmējiem. 

Semināru vadīja Armands 
Ābelītis, kurš ir viens no labāka-
jiem Baltijas ekspertiem mene-
džmentā, pārdošanā un klientu 
apkalpošanā, “Perfect Sales” 
direktors, kurš apmācījis vai-
rāk nekā 45 000 dažādu uzņē-
mumu klientu apkalpošanas un 
pārdošanas nodaļu darbiniekus 
un viņu vadītājus. Armandam 
Ābelītim ir vairāk nekā 30 gadu 
praktiskā pieredze tirdzniecībā 
un tās vadībā.  20 gadu biznesa 
konsultāciju pieredze ir ļāvusi 
Armandam Ābelītim izstrādāt 
praksē balstītas dažādu tēmu un 
līmeņu apmācību programmas.

Apmācībās piedalījās Pārgau-
jas novada iedzīvotāji, kas jau ir 

uzņēmēji un tie, kuri gatavojas 
par tādiem kļūt. Atklājot pasā-
kumu, Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Kalniņš izteica prieku un atzi-
nību par to, ka seminārs vien-
viet pulcējis tik daudz jaunu un 
uzņēmīgu cilvēku. 

Semināra laikā to dalībnieki 
iepazina cits citu, kā arī klausījās 
pārliecinošu un aizraujošu lek-
tora stāstījumu par darbinieku 
efektivitātes izvērtēšanu, darbi-
nieka motivēšanu un attīstīšanu, 
kā arī par darbinieka lomu uzņē-
muma attīstībā. Semināra viela 
tik apgūta, pildot arī praktiskus 
uzdevumus. 

Apmācību beigās visi dalīb-
nieki saņēma sertifikātus par 
dalību seminārā, un šāda veida 
apmācības Pārgaujas novads 
saviem uzņēmējiem piedāvā jau 
trešo reizi. Dalībnieki atzina, ka 
šīs apmācības ļāva iemācīties 
ko jaunu vai atjaunot jau eso-
šās zināšanas, kā arī paplašināt 
savu redzesloku, iepazīstoties ar 
citiem novada uzņēmējiem. 

Mācību seminārs 
novada uzņēmējiem 
Auciemmuižā

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

15. septembrī, ar pirmo spēli 
Stalbē plkst. 20.00 tika uzsākta 
ne tikai Elvi virslīgas, bet arī 
komandas SK “Pārgauja” sezona. 

Iepriekšējā sezona SK “Pār-
gauja” bija īpaši veiksmīga, jo 
pirmo reizi kluba vēsturē “Pār-
gauja” izcīnīja bronzas medaļas, 
pierādot sev un līdzjutējiem, 
ka florbolā nav nekā neiespē-
jama, un sagādājot ne vienu 
vien nervus kutinošu mirkli. 
Šogad pirmajā spēlē, mājas lau-
kumā, SK “Pārgauja” uzņēma 

komandu “Ogres vilki”, kuri tikai 
šogad pievienojušies virslīgai. 
Pirmajā spēlē ar rezultātu 7:3 
spēcīgāki izrādījās mājinieki SK 
“Pārgauja”. Nākamā komandas 
spēle jau bija izbraukuma spēle 
Talsos 23. sep tembrī, kur mūsē-
jie ar rezultātu 10:4 pārspēja 
komandu “Talsu NSS/ Krauzers”. 
Arī 24. septembrī SK “Pārgauja” 
florbolisti devās izbraukuma 
spēlē – šoreiz uz Kocēniem, kur 
ar rezultātu 3:6 zaudēja  “Rube-
nes” florbolistiem. 

Jautājot komandas trenerim 
Ingum Laiviņam, kā komandai 
aizritējis vasaras periods, viņš 
atzina, ka jau pēc Jāņiem SK 
“Pārgauja” uzsākusi treniņus, 

SK “Pārgauja” uzsākusi 
florbola sezonu

kas sākumā bijuši āra treniņi, bet 
no augusta arī treniņi zālē, toties 
pirms treniņu uzsākšanas, kat-
ram spēlētājam bijuši arī indivi-
duālie mājas darbi, lai uzturētu 
sevi formā. Vērtējot komandas 
gatavību sezonas uzsākšanai, I. 
Laiviņš saka, ka nekad negribas 
sevi pārvērtēt vai pārlieku sla-
vēt, bet esot sajūta, ka šogad SK 
“Pārgauja” sezonai ir gatavāka 
nekā pagājušās sezonas sākumā, 
kas pierādījies rezultātos, ko 
komanda sasniegusi šovasar, 
piedaloties tādos nozīmīgos tur-
nīros kā “Latvian Open 2017”, 
kur tika izcīnīta 3. vieta, kā arī 
“Tallink Cup” Igaunijā. Jāpiebilst 
arī, ka komandai pievienojušies 
vairāki spēlētāji – Mārtiņš Zic-
manis, Edmunds Zandersons, 
Jānis Driļevskis, kā arī komandā 
šogad spēlēs Mārtiņš Muižnieks 
un Olafs Zvīnis, kuri iepriekšējā 
sezonā bija komandu “Rubene” 
un “Lekrings” sastāvā. 

Treneris Ingus Laiviņš jau-
najā sezonā līdzjutējiem novēl, 
lai tribīnes būtu vēl pilnākas un 
atbalsts vēl skaļāks, jo tas ir tas, 
kas komandai ļoti palīdz, uzmun-
drina un ir vajadzīgs. Komandai 
treneris novēl turpināt iesākto, 
nezaudēt savu attieksmi, cīņas 
sparu, pašatdevi un parādīt, ka 
SK “Pārgauja” ir uz pareizā ceļa 
un ka iepriekšējā gadā izcīnītās 
medaļas nav nejaušība. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
jaunajā sezonā vēl komandai 
izturību, saglabāt ko mandas 
garu un vienotību, kā arī uzrādīt 
labus rezultātus!

SK “Pārgauja” spēles oktobrī:
06.10 20:00 SK Pārgauja Ķekava Stalbē
07.10 19:00 Betsafe/Ulbroka SK Pārgauja Ulbrokā

14.10 18:30 Lekrings SK Pārgauja Cēsīs, 
Piebalgas 18

28.10 13:00 SK Pārgauja EMU SK Kocēnos
Komandas aktualitātēm iespējams sekot līdzi SK “Pārgauja” Facebook 

lapā: www.facebook.com/SKPargauja/

Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere

http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/509-kekava
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/26-betsafe-ulbroka
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/1028-lekrings
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2017/chempionats/vv/komanda/1525-emu-sk
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Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 15 
jautājumi.

Deputāti noklausījās izpild-
direktores sniegto pārskatu par 
24.08.2017. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• izdot saistošos noteiku-

mus Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas 
novada domes Saistošajos notei-
kumos Nr. 23 “Kārtība, kādā Pār
gaujas novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispā-
rējās pamatizglītības un vidē-
jās izglītības iestādēs izglītoja-
miem””;

• izdot saistošos  noteiku-

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 17 
jautājumi.

Deputāti noklausījās domes 
priekšsēdētāja sniegto pārskatu 
par 20.07.2017. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma: 
• piešķirt  līdzfinansējumu 

Pārgaujas novada grants ceļu 
pārbūvei Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”;

• piešķirt adreses telpu gru-
pai Stalbes pagasta nekustamajā 
īpašumā;

• apstiprināt  zemes ierīcī-
bas projektu nekustamam īpa-
šumam Raiskuma pagastā;

• atļaut apmežot lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi ze 
mes vienībā; 

• veikt  grozījumus pašvaldī-
bas īpašumā esošā  nekustamā 
īpašuma „Pilsciems”, Straupes 
pagasts,   vairākos  zemes nomas 
līgumos;  

• veikt grozījumus nekus-
ta mā īpašuma „Jaunkaņepes” 
Stal bes pagasts, zemes nomas 
līgumā; 

• pārjaunot  nekustamā īpa-
šuma „Jaunkaņepes” un „Žaga-
riņi”, Stalbes pagastā zemes 
nomas līgumu;

• veikt  grozījumus noli-
kumā “Grantu konkursa komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstī-
bai Pārgaujas novadā nolikums”; 

• veikt grozījumus Pārgau-
jas novada domes 2016. gada 
17. marta lēmumā “Par Pārgau-
jas novada pašvaldības dalību 
Latvijas Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā” (prot. Nr.3, 
12. §), nosakot kā atbildīgo poli-
tisko amatpersonu Sociālo, izglī-
tības, kultūras un sporta jautā-
jumu komitejas priekšsēdētāju;

• izdot  saistošos noteiku-
mus Nr.  6 “Par grozījumiem Pār-
gaujas novada domes 2016. gada 
17. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 14 “‘Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā’’”;

• piešķirt domes priekšsē-
dētājam Hardijam Ventam  neiz-
mantotā ikgadējā atvaļinājuma 
daļu no 04.09.–12.09.; 

• veikt grozījumus 20.08. 
2015. lēmumā  “Par brīvpus-
dienu piešķiršanu Pārgaujas 
no vada pašvaldības izglītības 
iestāžu 5/6 gadīgiem izglītoja-
miem un 1.–12. klašu skolēniem” 
(prot.Nr. 8, 5.§), nosakot, ka ar šā 
gada 1. septembri, neizvērtējot 
ģime nes materiālo stāvokli, paš-
valdība piešķir brīvpusdienas 
visiem Pārgaujas novada pašval-
dības izglītības iestāžu 5/6 gadī-
giem izglītojamiem un 1.–12. 
klašu skolēniem, kuri nav valsts 
apgādībā;

• atļaut atdalīt zemes vie-
nību no nekustamā īpašuma 
Rais kuma pagasta un piešķīra 
nosau kumu jaunizveidotajam 
nekus tamajam īpašumam;

• piešķirt adresi Stalbes pa
gasta nekustamā īpašumā īpa-
šuma zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajai jaunbūvei;

• pārdalīt valsts mērķdotāci-
jas finansējumu Raiskuma inter-
nātpamatskolarehabilitācijas 
centra vajadzībām.

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

Pārgaujas novada 
pašvaldības 24. augusta 
domes sēdes apskats 

Pārgaujas novada pašvaldības 
21. septembra domes sēdes apskats 

mus  Nr. 8 ,,Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam””;

• noteikt  lietošanas mērķi 
plānotajai zemes vienības daļai 
Straupes pagastā;

• atļaut vairākām  valsts 
amat personām  savienot amatu 
ar citiem amatiem;

• atļaut atdalīt no nekus-
tamā īpašuma Straupes pagastā 
atsevišķo zemes vienību, izvei-
dojot jaunu nekustamo un pie-
šķirt tam nosaukumu, mainīt 
adresi un noteikt lietošanas 
mērķi;

• ievēlēt Pārgaujas novada 
vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sa
stāvā; 

• piedzīt  nekustamā īpašu
 ma nodokļa un nokavējuma nau

das parādu trīs Stalbes pa gasta  
nekustamajiem īpašumiem;

• apbalvot 20 Pārgaujas 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogus un darbinie-
kus, izsakot atzinību;       

• izdot  saistošos noteiku-
mus Nr. 6 “Par grozījumiem Pār-
gaujas novada domes 2016. gada 
17. novembra saistošajos notei-
kumos Nr.14 “Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā” 
precizēšanu.

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

Nākamā domes sēde notiks 
19. oktobrī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 12. oktobrī.

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

Ar katru dienu Pārgaujas 
no vads kļūst arvien skaistāks, 
sakoptāks, kā arī iedzīvotāju un 
tūristu vajadzībām piemērotāks. 
Novadā šobrīd tiek realizēti vai-
rāki aktuāli būvprojekti, kuru 
mērķis ir novada labiekārtošana. 
Projekti tiek realizēti gan ar 
Pārgaujas novada finansējumu, 
gan ar Eiropas fondu finansiālo 
atbalstu. 

Raiskumā tiek celta mul-
tifunkcionāla ēka, kurā pare-
dzē ta vieta tehnikas, tajā skaitā 

zaļā zona. 
Stalbes stadionā ir atjaunots 

pludmales volejbola laukums, 
un tiek izbūvēts universālais 
sporta laukums basketbolam un 
tenisam gan skolēnu, gan sporta 
kluba, gan vietējo iedzīvotāju 
vajadzībām. Teritorija tiks apza-
ļumota un labiekārtota. 

Ar Eiropas Reģionālās at
tīstības fonda finansējumu 
no  tiek būvprojekta izstrāde 
“Ungur muižas apkures sis-
tēmas, Ledus pagraba izbūves 
būvpro jektu izstrāde un auto-
ruzraudzība”. Projekta mērķis 
ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
pašvaldību attīstības program-
mās balstītu nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojuma objektus, 
no  drošinot investīciju ilgtspēju 
un ietekmi uz nozīmīgu kultū-
ras un dabas objektu sociāleko-
nomiskā potenciāla attīstību un 
integrāciju vietējās ekonomikas 
struktūrā. Būvprojektā tie atjau-
nota Leduspagraba ēka, ievie-
tojot tajā granulu apkures katlu 
un granulu noliktavu, kā arī otro 
stāvu izbūvēs saimnieciskajām 
vajadzībām. Projekta ietvaros 
pare  dzēta Kungu mājas un vecās 
skolas ēkas apkures sistēmas 
ieviešana. 

Stalbes vidusskolas struk-
tūrvienības ēkā Auciemā pa
beigta apkures sistēmas un iek-
šējo inženiertīklu atjaunošana, 
kā arī līdz septembra beigām 
tiks pabeigti pašvaldības ceļu 
uzturēšanas darbi. 

Plānoti arī teritorijas labie-
kārtošanas darbi Strīķu un Len
ču kapos. Visus uzsāktos būv-
projektus paredzēts pabeigt līdz 
gada beigām.  

Aktuālie būvdarbi 
Pārgaujas novadā

Jā, 77 balsis

Pārgaujas novads ir viens no retajiem, kuros 
dzimstība ar katru gadu lēni, bet palielinās. Tāpēc 
Pārgaujas novada pašvaldībai ir neviltots prieks 
par katru bērniņu, kurš turpmāk par savām mājām 
sauks Pārgaujas novadu. Katru gadu šiem bērni-
ņiem tiek izrādīts īpašs gods, tos suminot.

Pārgaujas novadā deklarētajiem un reģistrē-
tajiem jaundzimušajiem tiek izsūtīti ielūgumi uz 
šo pasākumu, kā arī par to tiek ievietota infor-
mācija Pārgaujas novada informatīvajā izde-
vumā “Pārgaujas Novada Vēstis” un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Vairāk informācijas par jaundzimušo reģistrē-
šanu, deklarēšanu, kā arī par pasākumu jaundzi-
mušo godināšanai var saņemt Pārgaujas novada 
klientu apkalpošanas centrā “Iktēs”, Stalbē, kā arī 
dzimtsarakstu nodaļā, zvanot pa tālr.: 64134426 
vai rakstot uz epastu dzimtsaraksti@pargaujas-
novads.lv .

Septembra mēneša jautājums:

Vai Pārgaujas novadam būtu nepieciešams 
konts mobilajā aplikācijā “Instagram”?

•     Jā
•     Nē
•     Nav aktuāli

Nē, 15 balsis

13%

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

Ik gadu Pārgaujas novadā notiek pasākums “Jaun-
dzimušo bērniņu godināšana”, kura laikā tiek godi-
nāti gada laikā Pārgaujas novadā dzimušie bērni. 

Pārgaujas novada mājaslapas augusta mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums par pasākumu 
“Jaundzimušo bērniņu godināšana”

Vai turpmāk ik gadu nepieciešams 
pasākums “Jaundzimušo bērniņu 

godināšana”

13%

68%

Nav viedokļa,
nav aktuāli, 

 15 balsis

Nē, bet vajadzīgs 
alternatīvs pasākums,

6 balsis

5%

ugunsdzēsēju mašīnas, skolēnu 
autobusa un traktortehnikas, 
no  vietni, kā arī inženiertīklu, 
palīg telpu un publisko tualešu 
izbūve. 

Gaujas Nacionālā parka teri-
torijā, Raiskuma pagastā atro-
das Sarkanās klintis. Tur atra-
dās vienkārša, iestaigāta dabas 
taka, kura izbūvēta ar koka 
pakāpieniem un laipām vietās, 
kur ir mitrs. Teritorijas dienvi-
dos takas teritorija robežojas ar 
Cēsu novada pašvaldības teri-
toriju, kura ir iespējamā piekļu-
ves vieta ūdens ieguves vietai 
“Rūcamavots”. Cilvēki, dodoties 
pēc dzeramā ūdens, šo taku 
izmanto visai bieži. Dabas taka 
pie Sarkanajām klintīm tiek 
labiekārtota, lai radītu kvalita-
tīvu atpūtas vidi iedzīvotājiem, 
atjaunojot nolietotās koka laipas 
un kāpnes, kā arī lai mazinātu 
antropogēno slodzi. Būvdarbu 
laikā pie ūdens ieguves vietas 
piekļūt nebūs iespējams. Būv-
projekts tiek realizēts ar Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
finansējumu un sadarbībā ar 
Cēsu novada pašvaldību. 

Veiksmīgi norisinās arī 
Straupes pagasta sporta zāles 
pārbūve. Sporta zāli izmanto 
Straupes pamatskolas skolēni, 
tur atrodas arī vairākas mācību 
klases, kā arī zālē notiek treniņi. 
Sporta zāles ēkā ikdienā ir liela 
cilvēku plūsma un bija nepie-
ciešama jumta pārbūve, mainot 
jumta seguma veidu, tādejādi 
uzlabojot lietus ūdens pārvadi, 
kā arī veicot sienu un noteksis-
tēmu krāsojumu un apdari. 

Straupē tiek strādāts arī pie 
Pludmales volejbola laukuma 
pārbūves, kas notiek ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas atbalstu. Tiks 
atjaunoti trīs pludmales volej-
bola laukumi, kā arī labiekārtota 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Lauksaimniecības 
attīstības fonds

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv
mailto:dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv
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Apstiprināti ar Pārgaujas 
no vada domes 24.08.2017. lē 
mu  mu   (protokols Nr. 11, 13.§). 

Precizēti ar Pārgaujas novada 
domes 21.09.2017. lēmumu   
(protokols Nr. 12, 15.§). 

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
3. pan  ta trešo daļu un 35. panta 
ceturto daļu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 11. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada 
domes 2016. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Par sociālajiem pabalstiem 
Pārgaujas novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumus 
ar 28.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“28.3. neizvērtējot ģimenes 
materiālo stāvokli, audzēkņiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs:

28.3.1. ģimenēm, kuras 
aprūpē ir vismaz trīs bērni, to 
skaitā audžuģimenē ievietoti un 
aizbildnībā esoši bērni. Par dau-
dzbērnu ģimenes bērnu uzska-
tāma arī pilngadīga persona, kas 
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, 

ja tā iegūst vispārējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību;

28.3.2. kuriem noteikta 
invaliditāte.”;

2. Izteikt Noteikumu 29. 
punktu šādā redakcijā: 

“29. Pabalsta apmērs tiek 
noteikts ņemot vērā attiecīgajā 
izglītības iestādē esošās ēdinā-
šanas izmaksas vienam bērnam 
dienā, izņemot šo noteikumu 
28.2. punktā minēto.”;

3. Papildināt  Noteikumus ar 
291. punktu šādā redakcijā:

“291. Pabalstam piešķirtie 
līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpo-
jumu sniedzējiem, kas nodrošina 
ēdināšanu katrā konkrētā izglītī-
bas iestādē, saskaņā ar norēķinu 
dokumentiem.”;

4.   Izteikt Noteikumu izdoša
nas tiesisko pamatojumu šādā 
redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
3. panta trešo daļu un 35. panta 
ceturto daļu, Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 11. 
punktu.”

Domes priekšsēdētājs    
Hardijs VENTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi Pārgaujas novada 
domes 2016. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14
“Par sociālajiem pabalstiem 
Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Pārgaujas novada 

domes 2016. gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā 
daļa nosaka, ka Valstij  un pašvaldībai ir pienākums 
vecākiem, kuri audzina trīs un vairāk bērnus, nodro-
šināt speciālus atbalsta pasākumus. Likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome 
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi. Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 11. punkts nosaka pašvaldības kompetenci 
noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas 
sedz pašvaldība. Nodrošinot normatīvo aktu prasību 
izpildi un veicinot veselīga uztura normām atbil-
stošu ēdināšanu visiem izglītojamajiem, pamatojo-
ties uz vienlīdzības principu, nolemts izdot sais-
tošos noteikumus, piešķirot ēdināšanas izdevumu 
atvieglojumus noteikumu projektā norādītajām 
izglītojamo kategorijām Pārgaujas novada pašvaldī-
bas teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz nodrošināt ēdināša-
nas maksas atvieglojumus noteikumu 
projektā norādītajām izglītojamo kate-
gorijām Pārgaujas novada pašvaldības 
teritorijā esošajās izglītības iestādēs. 

3. Informācija par plānoto 
pro jekta ietekmi uz pašval
dības budžetu

Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu 
ir budžeta palielinājums atbilstoši ēdinā-
šanas izmaksām.

4. Informācija par plānoto 
pro  jekta ietekmi uz uzņēmēj  
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības 
vidi nav.

5. Informācija par admini
stratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Pārgaujas 
novada pašvaldības izglītības iestādes.

6. Informācija par konsul
tācijām ar privātpersonām

Nav organizētas. Saistošie noteikumi pēc 
to apstiprināšanas un paskaidro juma 
raksts tiks ievietots Pārgaujas novada 
pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv

Izzināta pašvaldības 
pieredze Rumānijā
Rudīte Vasile,
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste,
tūrisma koordinatore

No 14. līdz 19. septembrim 
Pārgaujas novada pārstāvji vie-
sojās Rumānijā Kudžiras (Cugir) 
pilsētā, lai kopā ar citiem pro-
jekta partneriem no Latvijas, 
Itālijas, Maltas, Polijas, Rumāni-
jas un Vācijas piedalītos Eiropas 
Savienības programmas “Eiropa 
pilsoņiem” projekta “Small 
Markets at the Heart of EU Eco-
nomy” (tulkojumā: Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas 
sirdī) trešajā pasākumā.

Programmas kopīgais mēr-
ķis ir sniegt visiem Eiropas pil-
soņiem iespēju sadarboties un 
iesaistīties kopīgos projektos, 
lai stiprinātu piederības sajūtu 
Eiropas kopienai. 

Projekta mērķis ir apvie-
not dažādas ieinteresētās 
puses – pašvaldību, uzņēmē-
jus, nevalstiskās organizācijas, 
jau niešus, lai atrastu veidu, kā 
stiprināt vietējo ekonomiku, tā 
padarot spēcīgāku Eiropas tirgu. 
To semināra atklāšanā vēlreiz 
uzsvēra Kudžiras pilsētas mērs 
Adrians Tebans, sakot, ka refor-
mas Eiropas ekonomikā iespē-
jams panākt, vien balstoties uz 
buttom-up pieeju, t.i., uz iedzīvo-
tāju iniciatīvām. 

Kudžira ir neliela pilsēta 
Rumānijas centrā, Alba Lulia 
rajonā, Sureanu kalnos. Pilsēta 
piedzīvo ekonomisku izaugsmi, 
ar ES struktūrfondu finansēju mu 
te attīstījusies metālapstrādes 
nozare, par ko Vācijas prese ska-
ļos virsrakstos paziņo, ka “vācu 
automobiļu ražošanas nākotne 

balstās uz rumāņu pleciem”. Pil
sētai piemīt liels tūrisma poten-
ciāls – tās apkaimē ir kalnu 
slēpošanas trases, tiek rīkoti fes-
tivāli, atjaunoti kultūrvēsturiski 
objekti, paplašinās kvalitatīvs 
ēdināšanas un naktsmītņu pie-
dāvājums.   

Delegātiem bija iespēja pie-
dalīties pilsētas svētkos “Rudens 
Kudžīrā”, kuru laikā notika vie-
tējo uzņēmumu produkcijas 
izstāde, koncerti, amatnieku 
tirdziņš un svētku parāde. Ievē-
rības cienīgs bija ar ES struktūr-
fondu finansējumu atjaunotais 
kultūrvēsturiskais Alba Lulia 
cietokšņa komplekss, kas pie-
dāvā ne tikai lielisku tūrisma 
programmu, bet kur izvietota arī 
augstākā mācību iestāde. 

Novada delegācijas sastāvā 
bija pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents, bāriņ-
tiesas vadītāja Renāte Kalniņa, 
tūrisma koordinatore Rudīte 
Vasile un uzņēmēji – SIA Real 
Bread valdes priekšsēdētāja Inta 

Ekerte, zemnieku saimniecības 
“Jaunzemi” vadītājs, deputāts 
Jānis Plūme un SIA “Diļļu sēta” 
valdes priekšsēdētājs Kristaps 
Svīķis.

Nākamā projekta “Small Mar-
kets at the Heart of EU Economy 
partneru tikšanās paredzēta 
oktobrī Itālijā, Aquaviva delle 
Fonte pašvaldībā, kur notiks 
seminārs par tēmu “Eiropas vie-
notais digitālais tirgus”, un dele-
gāti aicināti piedalīties tradicio-
nālajā sarkano sīpolu festivālā. 

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu iesnie-
gumu pieņemšanu pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību papla-
šināšanā un meža dzīvotspējas 
uzlabošanā”. Pasākumā pieeja-
mais kopējais publiskais finan-
sējums ir 8,5 miljoni eiro.

Atbalstam varēs pieteikties 
trīs apakšpasākumos:

1. Apakšpasākumā “Meža 
ieaudzēšana” varēs pieteikties 
meža ieaudzēšanas un kopša-
nas aktivitātēm, kā arī ieaugušas 
mežaudzes papildināšanai un 
kopšanai. Ceturtā kārta norisi-
nāsies no 2017. gada 9. oktobra 
līdz 2017. gada 9. novembrim, 
kopējais pieejamais finansē-
jums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā 
kārta norisināsies no 2017. gada 
10. novembra līdz 2017. gada 
11. decembrim, kopējais pieeja-
mais finansējums ir 1,5 miljoni 
eiro. 

2. Apakšpasākumā “Meža 
ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcināto mežaudžu 
atjaunošana” atbalstu piešķir 

par meža atjaunošanu platībās, 
kurās atbilstoši Valsts meža die-
nesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa 
(vējgāze, vējlauze, sniega un 
ledus radīti postījumi), kuras 
dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc 
šajā platībā mežs ir atjauno-
jams. Ceturtā kārta norisināsies 
no 2017. gada 9. oktobra līdz 
2017.gada 9. novembrim, kopē-
jais pieejamais finansējums ir 
500 tūkstoši eiro. 

3. Apakšpasākumā “Ieguldī-
jumi meža ekosistēmu noturības 
un ekoloģiskās vērtības uzlabo-
šanai” atbalstu piešķir jaunau-
džu retināšanai, neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņai, valdošās 
koku sugas nomaiņai baltalk-
šņa sugu mežaudzēs no 30 gadu 
vecuma vai blīgznas sugu mež
audzēs. Ceturtā kārta norisinā-
sies no 2017. gada 9. oktobra 
līdz 2017. gada 9. novembrim, 
pieejamais finansējums aktivi-
tātē ir 5 miljoni eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa 
pie ejama mājaslapā www.lad.

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – 
”Projekti un investīcijas”.

Atbalsts ir pieejams Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) ietvaros.

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot LAD elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievērojot Elektronisko doku-
mentu likumu, vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs vai LAD Centrā-
lajā struktūrvienībā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 
2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384
Epasts: prese@lad.gov.lv

Delegāti kopā ar Kudžiras pilsētas mēru Adrianu Tebanu sagaida 
svētku parādi pie pilsētas domes.
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Pielikums   Saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017. gadam  
 Klasif.    
kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 grozījumi Saistošie Nr.8

 Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2340924 0 2340924
  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2 2126823 0 2126823

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3    
  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 2126823  2126823

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 5 214101 0 214101

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma no-
doklis par zemi  6 182624 0 182624

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 7 172624  172624

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu 
parādi 8 10000  10000

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma no-
doklis par ēkām  9 31477 0 31477

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 10 28477  28477

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu 
parādi 11 3000  3000

  Nenodokļu ieņēmumi 
(t.sk): 12 31252 0 31252

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības 
nodevas 13 3000 0 3000

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ie-
skaitītas pašv.  14 2000 0 2000

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas 
darbības 15 1500  1500

 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu 
darbības 16 500  500

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  17 1000 0 1000

 9.5.1.4.
Pašvaldības nodeva par 
tirdzniecībai publiskās 
vietās

18 500  500

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 19 500  500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  20 250 0 250

10.1.4.0.    Pašvaldības 
administratīvie sodi 21 250  250

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņē-
mumi  22 500 0 500

 Pārējie ieņēmumi 23    

12.2.4.0. Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas 
tiesību nerūpn. izmantoš 24 500  500

13.0.0.0. Ieņēmumi no īpašuma 
pārdošanas 25 27502  27502

   Transfertu ieņēmumi  
(t.sk.): 26 2482423 427016 2909439

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 27 2445423 427016 2872439

18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas  brīvpus-
dienas 28 20000  20000

18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai 29 279004 135016 414020

18.6.2.5 Mērķdot. Raiskuma sanato-
rijas internātskola 30 597496 292000 889496

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas paš-
valdībām  ASISTENTI 31 19500  19500

 LAD, Hanza,KAC  FINANSĒ-
JUMS 32 66574  66574

 Dotācijas no budžeta 33 920000  920000

18.6.4.0. Pārējie pašvaldību budžetā 
saņemtie uztur. Izd no PFIF 34 533439  533439

18.6.9.1. Mērķdotācija amatierkolek-
tīvu vadītājiem 35 3410  3410

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2017.gadam”

Apstiprināti ar Pārgaujas no  vada 
domes 21.09.2017. lēmu  mu   (protokols 
Nr. 12, 3.§). 

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 paš-
valdības 2017. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus sadalījumā  pa ieņēmumu 
veidiem 6 131 403  EUR apmērā, t.sk. aiz-
ņēmumu no Valsts Kases 714 788 EUR 
apmērā saskaņā ar pielikumu.

2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevu-
mus sadalījumā pa iestādēm un atseviš-
ķām struktūrvienībām   6 664 756 EUR 
apmērā, t.sk. aizņēmumu atmaksu Valsts 
Kasei 65 000 EUR apmērā sa ska  ņā ar pie-
likumu.

3. Apstiprināt speciālajā bu  džeta 
ieņēmumus sadalījumā pa iestādēm un 
atsevišķām struktūrvienībām   428 529 
EUR apmērā saskaņā ar pielikumu.

4. Apstiprināt speciālajā bu  džeta 
izdevumus sadalījumā pa iestādēm un 
atsevišķām struk tūrvienībām 460 301 
EUR ap  mērā saskaņā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

18.6.9.2. Stipendiātu programma 36 6000  6000

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta 
transferti 37 37000  37000

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā 
no citām pašv. 38 37000  37000

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkci-
ju nodrošināšanai 39 37000  37000

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 40 135000 0 135000

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem 41 135000 0 135000

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 42 14000 0 14000
21.3.8.1. Telpu noma 43 5000  5000
21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 44 4000  4000

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu 
un īri 45 5000  5000

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem  
maksas pakalpojumiem 46 121000 0 121000

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu reali-
zācijas 47 2000  2000

21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu kom 
saimniecības 48 115000  115000

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 49 4000  4000

  I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 50 5704387 427016 6131403
 Vispārējie ieņēmumi 51 2507176 0 2507176
 Transferti 52 2482423 427016 3336455
 Aizņēmumi 53 714788  714788

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam
 Klasif.    
kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 grozījumi Saistošie Nr.8

 Izdevumi atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām 1

01.000.000 Vispārējie valdības die-
nesti 2 461866 0 461866

01.100.000 Izpildvaras un likumdoša-
nas varas institūcijas 3 442866 0 442866

01.100.001     Izpildvara-novada pār-
valde  4 320866  320866

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 12000  12000
01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 110000  110000

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 13500  13500

01.721.007 Pašvaldības parādu 
darījumi 8 5500  5500

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 9 83467 0 83467

03.200.008   Ugunsdrošība 10 25000  25000
03.300.009   Bāriņtiesa 11 33467  33467
03.400.077   Policija 12 25000  25000

04.000.000 Ekonomiskā darbība 13 29840 0 29840

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības 
pasākumiem 14 5840  5840

04.510.055  Autotransports 15 24000  24000
05.200.000  Vides aizsardzība 16 52820 0 52820

05.200.012  Vides aizsardzība Notek-
ūdeņi Straupe 17 13820  13820

05.200.013  Vides aizsardzība Notek-
ūdeņi Stalbe 18 14400  14400

05.200.077  Vides aizsardzība Notek-
ūdeņi Rozula 19 2400  2400

05.200.014  Vides aizsardzība Notek-
ūdeņi Raiskums 20 22200  22200

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošana 21 2298025 10000 2308025

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturē-
šana  22 623047 0 623047

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana 
- Straupe 23 49820  49820

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana 
- Stalbe 24 7420  7420

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana 
- Raiskums 25 540774  540774

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana 
- Rozula 26 25033  25033

06.200.000 Teritorijas attīstība 27 1205257 0 1205257
06.200.016   Teritoriālā plānošana 28 230675  230675

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- 
Straupe 29 34349  34349

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- 
Stalbe 30 25253  25253
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06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- 
Raiskums 31 24980  24980

 Mācību centra izveide 32 890000  890000
06.300.000 Ūdensapgāde 33 58930 0 58930
06.300.020   Ūdensapgāde Straupe 34 14930  14930
06.300.021   Ūdensapgāde Stalbe 35 24000  24000
06.300.076   Ūdensapgāde Rozula 36 3000  3000
06.300.022   Ūdensapgāde  Raiskums 37 17000  17000

06.600.023
Teritorijas un mājokļu 
apsaimn.- kom.saimn.
vadība

38 98000  98000

06.601.000 Kapu saimniecība 39 86250 0 86250
06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 40 49938  49938
06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 41 4950  4950

06.601.026   Kapu saimniecība - Rais-
kums 42 31362  31362

06.603.000 Apkure 43 226541 10000 236541
06.603.027   Apkure - Straupe 44 73109  73109
06.603.028   Apkure- Stalbe 45 106820  106820
06.603.029   Apkure - Raiskums 46 46612 10000 56612

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 47 777012 60866 837878

08.100.000   Sporta, atpūtas pasā-
kumi 48 345390 31577 376967

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- 
Straupe 48 238922 21577 260499

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- 
Stalbe 49 30468 10000 40468

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- 
Raiskums 50 4000  4000

08.100.062   Sporta funkciju deleģēšana 51 72000  72000
08.210.000   Bibliotēkas 52 82714 0 82714

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 53 25300  25300
08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 54 13360  13360
08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 55 44054  44054

08.220.000   Muzejs 56 33000 29289 62289
08.231.000   Kultūra 57 199227 0 199227

08.231.038     Kultūra- Straupe 58 69803  69803
08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 59 71405  71405
08.231.040    Kultūra -Raiskums 60 58019  58019

08.228.067
Citur neklasificētie 
kultūras pasākumi-sab. 
attiecības

61 42540  42540

08.629.000   Pārējie kultūras pasā-
kumi 62 74141 0 74141

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - 
Straupe 63 46845  46845

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - 
Stalbe 64 7155  7155

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - 
Raiskums 65 20141  20141

09.000.000 Izglītība 66 1990689 500247 2490936

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pama-
tizglītība 67 1775689  2275936

09.210.047      Pamatskola - Straupes 68 405508 83425 488933

09.210.000 Pamatskola - Raiskuma 
internātpamatskola 69 666080 292000 958080

09.211.049 Vidusskola Stalbe 70 704101 124822 828923

09.600.075
  Pārējā citur neklasif.
izglītības pak.-skoln. 
braukš. biļetes

71 25000  25000

09.820.000
  Pārējā citur neklasif. 
izglītības pak.-savst. nor. 
par izgl.

72 190000  190000

10.000.000 Sociālā  aizsardzība 73 334924 0 334924

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadīju-
mos -Stipendiāti 74 6300  6300

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā 
sociālā  aizsardzība 75 328624 0 328624

10.910.061
Pārējā citur nekl. socālā  
aizsardzība sociālais 
dienests

76 121734  121734

10.920.060
Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumipa-
balsti

77 135750  135750

10.930.065
Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumipan-
sionāti

78 50000  50000

10.930.095 Pārējie soc. pab.  Asistenta 
pakalpojumi 79 21140  21140

 Kopā pēc funkcionālajām 
kategorijām 80 6028643 571113 6599756

 Izdevumi atbilstoši eko-
nomiskajām kategorijām 81    

1000 Atlīdzība 82 2353317 365447 2718764
1100 Atalgojums 83 1834431 296148 2130579

1200 Darba dev.soc.iemaksas 84 518886 69299 588185
2000 Preces un pakalpojumi 85 1423441 116800 1540241
2100 Komandējumu izdevumi 86 43576  43576
2200 Pakalpojumi 87 949557 58400 1007957
2300 Preces 88 416008 58400 474408
2400 Izdevumi perjodikai 89 3680  3680
2500 Nodokļu maksājumi 90 10620  10620
4000 Procentu izdevumi 91 2000  2000

5000 Pamatkapitāla palielinā-
šana 92 1869581 88866 1958447

5100 Nemateriālie ieguldījumi 93 1650  1650
5200 Pamatlīdzekļi 94 1867931 88866 1956797
6000 Sociāla palīdzība 95 140304  140304

7000 Pašvaldību uzturēšanas 
transferti 96 240000  240000

 
Kopā Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām katego-
rijām

97 6028643 571113 6599756

 FINANSĒŠANA 98    
 Aizņēmuma  atmaksa 99 65000  65000

 Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā 100 608251  608251

 Naudas līdzekļu atlikums 
gada beigās 101 218995 -144097 74898

Speciālā budžeta plāns 2017
 IEŅĒMUMI  

Saistošie Nr.1 Grozījumi Saistošie 
Nr. 8Klasif.

kods Rādītāji Rinda
  I  Kopā ieņēmumi  1 381310  428529
  III Nodokļu ieņēmumi  3 200000  200000
 Tiešie nodokļi 4 200000  200000

5.0.0.0.
Nodokļi par pakalpoju-
miem un precēm 5 200000  200000

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6 200000  200000
 Transferti 7 181310  181310

18.9.1.0.
Mērķdotācija autoceļu 
fondam 8 181310  181310

 Pārējie ieņēmumi 9   47219  47219
21.4.0.0. Projektu līdzfinansējums  10  47219  47219

IZDEVUMI
Klasif.      
kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 grozijumi Saistošie 

Nr._

 
Izdevumi atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām     

05.200.000  Vides aizsardzība 1 183980 95000 278980
05.200.012  Vides aizsardzība 2 183980 95000 278980

06.000.000
Pašv. teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošana 3 181321 0 181321

06.100.000
Mājokļu un ēku uzturēša-
na  (733.13 EUR/km) 4 181321 0 181321

06.100.001
Ceļu uzturēšana Stalbe 
(85.4 km) 5 62609  62609

06.100.002
Ceļu uzturēšana Straupe 
(59.96 km) 6 43969  43969

06.100.003
Ceļu uzturēšana Raiskums 
(101.95 km) 7 74743  74743

 
Kopā pēc funkcionālajām 
kategorijām 8 365301 95000 460301

1000 Atlīdzība 9 15850  15850
1100 Atalgojums 10    
1200 Darba dev.soc.iemaksas 11    
2000 Preces un pakalpojumi 12 224451  224451
2100 Komandējumu izdevumi 13    
2200 Pakalpojumi, preces 14 174451  174451
2300 Preces 15  5000   50000
4000 Procentu izdevumi 16    

5000 Pamatkapitāla palielinā-
šana 17 125000 95000 220000

5100 Nemateriālie ieguldījumi 18    
5200 Pamatlīdzekļi 19 125000 95000 220000

 
Kopā Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām katego-
rijām 20 365301 95000 460301

 
Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā AUTO 39782  39782

  DRN 319550  319550

 
Naudas līdzekļu atlikums 
gada beigās AUTO 39771  39771

  DRN 335570 -47781 287789
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Šā gada 30. jūnijā spēkā stā-
jās Eiropas Komisijas regulas 
Nr. 639/2014 grozījumi, kuri 
paredz izmaiņas maksājuma 
par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi nosacī-
jumu piemērošanā. Lauksaim-
niekiem, kam ir 15 ha vai lielāka 
saimniecības aramzeme, platībā, 
kas atbilst 5% aramzemes, no 
2018. gada 1. janvāra būs jāiz-
pilda vairākas prasības ekolo-
ģiski nozīmīgas platības (ENP) 
izveidē.

Būs aizliegts lietot augu aiz-
sardzības līdzekļus šādā ekolo-
ģiski nozīmīgā platībā:

• papuvē (6 mēnešu periodā 
līdz 15. jūlijam);

•starpkultūru aizņemtā pla-
tībā (astoņas nedēļas noteiktajā 
“turēšanas” periodā no 1. sep-
tembra līdz 31. oktobrim);

•zālāju pasēja platībā pēc gal-
venā kultūrauga novākšanas;

•platībā, ko aizņem slāpekli 
piesaistoši kultūraugi (augšanas 
periodā, kamēr kultūraugs atro-
das uz lauka).

ENP izveidošanas vajadzībām 
slāpekli piesaistošus kultū-
raugus turpmāk varēs sēt ne 
tikai tīrsējā, bet arī maisī-
jumā ar citiem kultūraugiem – 
graudaugiem vai stiebrzālēm. 
Taču vienlaikus jānodrošina, lai 
sējumā pārsvarā būtu slāpekli 
piesaistoši kultūraugi. Jāuzsver, 
ka ENP izveides prasības nolūkā, 
piemēram, par platību, kurā 

No 2018. gada vairākas 
izmaiņas zaļināšanas 
nosacījumos lauksaimniekiem

āboliņš sēts maisījumā ar stie-
brzālēm, nebūs iespēja saņemt 
brīvprātīgi saistīto atbalstu 
par proteīnaugiem. Tomēr pro-
teīnaugi, piemēram, zirņi, sēti 
maisījumā ar graudaugiem, būs 
piemēroti ENP izveides prasības 
izpildei un par šo platību varēs 
saņemt arī brīvprātīgi saistīto 
atbalstu par proteīnaugiem.

Papuve, kas deklarēta ENP 
izveides prasības izpildes mēr-
ķim, jāsaglabā vismaz sešus 
mēnešus un vismaz līdz kārtējā 
gada 15. jūlijam. 

Vienkāršotas vairāku ENP 
veidu prasības

Lai platību atzītu par ENP, ir 
atcelti platības ierobežojumi:

• grupā augoši kokiem, koku 
un krūmu puduri vai akmeņu 
kaudzēm,

• laukmalēm un buferjoslām,
• grāvjiem,
• dīķiem.
Piemēram, patlaban par ENP 

var deklarēt dīķi, kura platība 
nepārsniedz 0,1 hektāru, bet 
no 2018. gada šis ierobežojums 
tiek atcelts, un lauksaimnieki 
ENP mērķiem varēs deklarēt arī 
lielākas platības dīķus. Tomēr 
par ENP tiks uzskatīta tikai 
tā dīķa daļa, kas nepārsniedz 
0,3 hektārus.

Platuma ierobežojums 
atcelts arī grāvjiem. Tādējādi, 
ja Latvijā grāvji tiks noteikti 
par vienu no ENP veidiem, 

tad katrs grāvja metrs dos 10 
kvadrātmetru ENP neatkarīgi no 
tā, cik plats ir grāvis.

No 2018. gada 1. janvāra tiks 
saīsināts to pagastu saraksts, 
kuru lauksaimniekiem tiek pie-
mērots atbrīvojums no ekolo-
ģiski nozīmīgas platības izvei-
des prasības. Tas nozīmē, ka 15 
pagastos un vienā novadā, kuros 
līdz šim tika piemērots atbrī-
vojums, no nākamā gada būs 
jānodrošina ENP izveides prasī-
bas izpilde, un tie ir Bērzkalnes, 
Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, 
Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, 
Raiskuma, Seces, Straupes, 
Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zel-
tiņu pagasti un Ādažu novads.

Savukārt divos – Bērzaunes 
un Lauderu – pagastos lauksaim-
niekiem turpmāk tiks piemērots 
atbrīvojums no ekoloģiski nozī-
mīgas platības izveides prasības.

Informācija par meža atbrī-
vojumu pieejama Zemkopības 
ministrijas mājaslapā https://
www.zm.gov.lv/

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Cēsu nodaļa informē, 
ka š.g. 19. oktobrī, plkst. 11.00, 
Valmierā, Pārgaujas ģimnāzijā, 
Zvaigžņu ielā 4 notiks Informāci-
jas diena tiem Latvijas iedzīvotā-
jiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pil-
sonību naturalizācijas kārtībā. 

Informācijas dienā intere-
senti varēs uzzināt:

• kādi ir Latvijas pilsonības 
iegūšanas noteikumi, 

• kādi dokumenti nepiecie-
šami, 

• kādas ir naturalizācijas 
pārbaužu prasības. 

Tāpat Informācijas dienu 
dalībnieki varēs iepazīties:

• ar latviešu valodas pārbau-
des kārtību – izpildīt klausīšanās 
un lasīšanas testu un rakstu 
darba paraugus, 

• ar Pilsonības likumā 

noteikto zināšanu pārbaudes 
kārtību – izpildīt Latvijas vēstu-
res un Latvijas Republikas Sat-
versmes testu paraugus. 

Par piedalīšanos informā-
cijas dienā lūdzam pieteikties 
iepriekš Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Cēsu nodaļā pa 
tālruņiem 64123716, 64127993 
vai ierodoties personīgi Cēsīs 
J.Poruka ielā 8 vai Valmierā Meža 
ielā 7.

Informāciju sagatavoja:
S. Kļaviņa, nodaļas vadītāja

Informācijas diena 
iedzīvotājiem, kuri 
vēlas iegūt Latvijas 
pilsonību

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

1. septembra rītā atpūtas 
kompleksā “Rakši” tikās pār
stāvji no “Vides risinājumu insti-
tūta”, SIA “Unguri”, Pārgaujas un 
Cēsu novada pašvaldībām, lai 
klātienē noklausītos ārzemju un 
latviešu studentu prezentācijas 

un viedokļus par efektīvākajām 
un videi draudzīgākajām Ungura 
ezera apsaimniekošanas iespē-
jām. 

Studenti, kas pārstāvēja tādas 
valstis, kā Latvija, Igaunija, 
Ukraina, Brazīlija, Turcija, Indija, 
Francija, apmēram nedēļas laikā, 
intensīvi strādājot, pētīja Ungura 
ezeru. Vadoties pēc iegūtajiem 
rādītājiem – ūdens dzidruma, 
ezera teritorijā sastopamajām 

Ārzemju un latviešu studenti izsaka viedokļus 
par Ungura ezera efektīvu apsaimniekošanu

aizsargājamo augu sugu esamī-
bas, zivju sugu daudzveidības 
u.c., studenti izveidoja prezen-
tācijas, kurās izteica savus vie-
dokļus, lai pēc iespējas efektīvāk 
varētu saglabāt, uzturēt, kā arī 
uzlabot ezera stāvokli. Studenti 
minēja vairākus risinājumus, 
kuri ar labiem rezultātiem tiek 
praktizēti citās valstīs, piemē-
ram, aplikācija, ar kuru var veikt 
mērījumus ūdens tīrībai un kuru 

rezultāti būtu pieejami publiski, 
kā arī vairāk strādāt tieši ar bēr
nu mērķauditoriju, izglītojot tos. 

Kopumā situācija Ungura 
ezerā ir laba un ezera izpētes 

Pārgaujas novada 
pašvaldība informē

2017. gada 21. augustā Vides pārraudzības valsts birojs ir 
izsniedzis atzinumu par SIA “Estonian, Latvian &Lithuanian 
Enviroment” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 
SIA “Limbažu ceļi” paredzētajai darbībai – smilts – grants 
un smilts ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē 
“Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā. Ar ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumu var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldībā 
un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā pārvaldē, kā 
arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 
tālr. 67321173, un biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv, kā arī 
Pārgaujas novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv. 

laikā videi bīstamas problēmas 
netika konstatētas. Izpētes lielā-
kais atklājums bija aizsargājama 
augu suga  Dortmaņa lobēlija, 
kura pēdējo reizi Ungura ezerā 
manīta pirms 10 gadiem. Pro-
jekta vadītājs Matīss Žagars 
atzina, ka no studentiem varēja 
daudz ko mācīties, kā arī ir 
vērtīgi visai sabiedrībai strā-
dāt kopā, veicinot zināšanu 
apmaiņu. Apkopojot šos viedok-
ļus, tiks izstrādāts Ungura ezera 
apsaimniekošanas plāns, ko plā-
nots izdarīt līdz nākamā gada 
maijam. 

Pārgaujas novada pašvaldību 
seminārā pārstāvēja vides aiz-
sardzības inspektors Agris Ķesa, 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste Iluta Beķere 
un Pārgaujas novada iedzīvotājs, 
Ungura ezera pazinējs Verners 
Putniņš. 

Pārgaujas novada pašvaldības pārstāvji seminārā Verners Putniņš 
(no kreisās)  un Agris Ķesa. Foto: Iluta Beķere

Studentu grupa prezentē savus priekšlikumus Ungura efektīvākai 
apsaimniekošanai. Foto: Iluta Beķere

http://www.vpvb.gov.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Ieva Mežance,
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un 
bērniem

Šajā vasarā Sociālais dienests novada 
bērniem organizēja vairākas nometnes.  
Vienas nedēļas diennakts nometne no 
31. jūlija notika Amatas novada Spārē 
sadarbībā ar Sarkanā krusta Cēsu orga-
nizāciju. Bērniem ar īpašām vajadzībām 
nedēļu gara diennakts nometne no 6. līdz 
11. augustam, kā katru gadu, tika rīkota 
mūsu novada “Ungurmalās”. Paldies  SIA 
“Ungurmalas” īpašniekam Vilnim Straz-
diņam un pārvaldniecei Gunai Aizpurei. 
Šī gada nometnes tēma bija “Ceļojums”. 
Bērni praktiski darbojās, gatavojot trans-
porta līdzekļus no dažādiem materiā-
liem. Katru dienu notika dažādas fiziskās 
aktivitātēs. Bērni devās ekskursijā uz 
Rīgu, apmeklēja Zoodārzu un jaunatklāto 
bērnu laukumu Krišjāņa Barona ielā. Kā 
katru gadu bērnus apciemoja motocik-
listu kluba biedri. Viņiem bija iespējas 
izvizināties un uzspēlēt kādu spēli ar 
motociklistiem. Nometnes dalībnieki tika 

Aizvadītā vasara
izvizināti ar plostu pa Ungura ezeru.

29. augustā sociālās darbinieces kopā 
ar bērniem devās ekskursijā uz Priekuļu 
novada Liepas pagasta “Maizes māju”. 
Mājas saimniece, ģērbusies tautas tērpā, 
laipni mūs uzņēma, lai dalītos kopīgā 
pieredzē pīrāgu cepšanā. Šī bija praktisko 
nodarbību diena, jo “Maizes māja” ir 
vieta, kur bērni paši līdzdarbojās svētku 
cienasta gatavošanā. Viņi sagatavoja mīklu 
pīrāgiem un ābolkūciņām. Šis process tika 
izbaudīts no sākuma līdz gala produktam. 
Kamēr krāsnī cepās pašu gatavotais, 
lauku sētā varēja izpētīt dažādu graudu 
paraugus, apskatīt mājdzīvnieciņus, vei
dot latviešu spēka zīmes un klausīties 
stāstījumu par senlatviešu tradīcijām, un 
iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs.

Noslēgumā, klētī pie balti klātiem 
galdiem, kopīgi tika baudīts pašgatavotais 
cienasts un saimnieces dārzeņu zupa. 
Prieks mirdzēja bērnu acīs par paveikto 
un redzēto.

Ceram, ka tās labās lietas, ko bērni 
baudīja šīs vasaras nometnēs, kaut daļēji  
tiks ieviestas arī mājas dzīvē un ikdienā.

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

15. septembrī reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas centrā “Daibe” nori
sinājās projekta “Tīra vide teiks Paldies” 
uzsākšanas pasākums un Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaim niekošanas organizā
cijas “ZAAO” atvērto durvju dienas. 
Pasā kums vienkopus pulcēja pašvaldību 
vadītājus un speciālistus. 

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti 
ar biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” 
darbību, aktuālajiem projektiem un mēr-
ķiem. Ar atraktīvu stāstījumu un paraug-
demonstrējumu, iesaistot arī semināra 
dalībniekus, uzstājās ZAAO šķiroto atkri-
tumu savākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma, kura klātesošajiem sniedza 
informāciju par atkritumu šķirošanas 
nozīmīgumu, uzsverot to, cik ļoti nepie-
ciešams mudināt iedzīvotājus šķirot 
atkritumus un darīt to pareizi un atbildīgi. 

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs 
Aivars Sirmais, atklājot pasākumu, iezī-

mēja to, cik svarīgi ir savstarpēji sadar-
boties, jo ar katru dienu pašvaldību loma 
un atbildība atkritumu apsaimniekošanā 

palielinās. 
Savukārt Pārgaujas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš 
savā uzrunā izteica prieku par Dabas teh-
noloģiju parka “Urda” būvniecību Daibē, 
jo ir svarīgi audzināt zinošu, atbildīgu un 
par savu apkārtējo vidi domājošu paau-
dzi, sakot, ka tieši bērni ir tie, kas infor-
māciju uztver pirmie. I. Kalniņš atzinīgi 
vērtēja jau esošo sadarbību ar SIA “ZAAO”, 
kā arī pieminēja to, ka tās rezultātos ir 
jūtama attīstība. 

Seminārā ar aktuālo informāciju atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā iepazīsti-
nāja arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvis Edgars 
Atlācis. Viņš informēja par likumu grozī-
jumiem. 

Valsts vides dienestu seminārā pār-
stāvēja tā ģenerāldirektore Inga Koļe-
gova, kura arī īpašu uzmanību pievērsa 
pašvaldību lomai vides aizsardzībā, snie-
dzot informāciju un aicinot iedzīvotājus 
informēt par nekārtībām vai aizdomīgām, 
nelegālām darbībām. I. Koļegova infor-
mēja semināra dalībniekus par iespēju 
izmantot mobilo aplikāciju “VidesSOS”, lai 
ērtāk un ātrāk iesniegtu informāciju par 

Pašvaldību vadītāji un speciālisti tiekas 
“ZAAO” atvērto durvju dienu pasākumā

SIA “ZAAO”, reģ.nr. 44103015509, Rīgas iela 32, Valmiera 2017.gada 12.septembrī 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifa projektu poligonā “Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā 
esošais 
tarifs

Piedāvātais 
tarifs

Tarifa 
palielinājums/ 
samazinājums 
* (%).(bez PVN) (bez PVN)

Sadzīves atkritumu apglabāšana 
poligonā “Daibe”, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā

   

periodam 01.12.201731.12.2017           28.22 29.91 6.00%

periodam 01.01.201831.12.2018           28.22 24.97 11.50%

periodam 01.01.201831.12.2019           28.22 21.02 25.50%

periodam no 01.01.2020.           28.22 17.56 37.75%

ZAAO ir iesniedzis 
jaunu tarifa 
projektu

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 
un  pārejas noteikumu 31. punkta prasību 
izpildi un nepieciešamību segt ES Kohē-
zijas fonda projekta “Ziemeļvidzemes 
reģiona sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas projekta IV kārta” un “CSA poligona 
„Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa 
iekārtu modernizācija” projekta ietvaros 
izveidoto infrastruktūras objektu eks-
pluatācijas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto 
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt 
savus priekšlikumus un ieteikumus par 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa 
projektu  lietotājs var SIA “ZAAO” birojā 
Rīgas ielā 32, Valmierā katru darba dienu 
no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazino-
ties ar  Finanšu daļas vadītāju – izpilddi-
rektori Ievu Barutinu, tālr. 64281250.

Priekšlikumus un ieteikumus par 
tarifa projektu rakstveidā vai elektro-
niski var iesniegt SIA “ZAAO”, Rīgas iela 
32, Valmiera, LV4201, epasts zaao@
zaao.lv, fakss 64281251, kā arī Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
(Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, 
vai tās reģionālās struktūrvienības ad 
r esē) epasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 
20 dienu laikā no šī paziņojuma publi-
cēšanas normatīvajos aktos noteiktajā 
kartībā.

pārkāpumiem vai ārkārtas situācijām. 
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 

Šadurskis pauda savu pozitīvo viedokli 
par Dabas tehnoloģiju parka “Urda” būv-
niecību, atzīstos, ka šī būs vienīgā šāda 
veida izglītības iestāde Latvijā. Viņš 
uzvēra, ka ir svarīgi apzināties savu vēr-
tību sistēmu un aicināja strādāt un sadar-
boties visiem kopā. 

Pārtikas un veterinārā dienesta pār-
stāvis Māris Ulmanis izklāstīja informā-
ciju par cūku mēri un to, kādi biodrošības 
noteiktumi jāievēro cūkkopjiem, mednie-
kiem un mājcūku turētājiem. 

Par būvgružu savākšanu no mājsaim-
niecībām, izmantojot piedāvātos atkri-
tumu apsaimniekotāja pakalpojumus, 
ekolaukumus, informēja SIA “ZAAO” pār-
stāvis Mārtiņš Vīgants. 

Pasākuma galvenais akcents bija 
sadarbības uzturēšana un veicināšana, 
kā arī sabiedrības izglītošana. Aicinām 
vietējos iedzīvotājus būt atbildīgiem par 
savu apkārtējo vidi, pieņemot pareizos 
lēmumus, kā arī būt aktīviem un šķirot 
atkritumus! 

Topošajā Dabas tehnoloģiju parkā 
tiek demonstrētas dažas fizikas 
likumsakarības. Foto: Iluta Beķere

Ekskursija “Maizes mājā”.
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Inese Lunte,
Stalbes vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā

Vasaras brīvdienas šogad 
Stalbes vidusskolas skolēniem 
un skolotājiem bija izglītojošas 
un piedzīvojumiem bagātas. Arī 
augustā tika apmeklēti vairāki 
pasākumi.

Ekoskolu programmas 
dalībskolu pārstāvji augusta 
sākumā pulcējās  Bormaņos, 
Kokneses internātskolā. Eko-
forumā skolotājiem, kas nori-
sinājās 8.–10. augustā, Stalbes 
vidusskolu pārstāvēja direktores 
vietniece mācību darbā I.Lunte, 
bet iespēju piedalīties skolēnu 
Vasaras zaļajā skolā 10.–13. 
augustā par iepriekšējā mācību 
gada aktivitātēm bija nopelnī-
jušas S.Strazdiņa, E. Gūtmane 
un E. Pužule, kā arī jau skolu 
absolvējušie A. Dzene, M.J. Aus-
manis, G. Bērziņš. Forumā un 
Vasaras skolā bija iespēja uzzi-
nāt daudz ko jaunu par to, kā 
ikdienā varam dzīvot videi drau-
dzīgāk, iepazīties ar citu skolu 
pozitīvo pieredzi, kā arī pašiem 
šīs dienas vadīt videi draudzī-
gāk – lietot  higiēnas papīru, 
kas ir iegūts no pārstrādātām 
tetrapaku celulozes šķiedrām, 
izmantot videi draudzīgāku, 
Latvijā ražotu, sadzīves ķīmiju 
un mazgājamus kokvilnas roku 
dvieļus, ēst tikai veģetārus ēdie-
nus, radīt pēc iespējas mazāk 
atkritumu  un saprast, ka tas nav 
nedz grūti, nedz sarežģīti.  Dažā-
dās meistarklasēs varēja apgūt 
praktiskas iemaņas:  piemēram, 
kā pagatavot veselīgus ēdienus 
un našķus, kā pašam pagatavot 
ekoloģiskus higiēnas līdzekļus, 
kā “ražot” pēc iespējas mazāk 
atkritumu vai arī neparastākas 
idejas, piemēram,  kā pagatavot 
insektu viesnīcu savam vai sko-
las permakultūras dārziņam. 
Kopumā gūts daudz ideju, kā 
skolu un  apkārtni padarīt videi 
vēl draudzīgāku, kā domāt zaļāk. 
Pasākumā bija padomāts arī par 
interesantām aktivitātēm, tika 
iegūti jauni draugi, stiprinātas 
prasmes pareizi nospraust mēr-
ķus un darboties komandā. Sko-
lēniem visvairāk atmiņā paliks 
nakts sacensības ar dubļu trasi  
 tās bija ļoti spilgtas emocijas.  
Gan pieaugušajiem, gan skolē-
niem svarīga ir gūtā atziņa, ka 
daudz ko ikdienā darām, nepa-
domājot par to, kādas sekas tas 
varētu atstāt, un ka katra cilvēka 
rīcība ir būtiska. Mēs esam moti-
vēti pārmaiņām!

Trīs Stalbes vidusskolas sko-
lēni – P. Dzene, E. Gūtmane, K. 
Krujelis  piedalījās ikgadējā 
nometnē talantīgajiem bērniem 
“Četras atslēgas”. Šoreiz skolēni 
kā lielākos ieguvumus min jau-
nas zināšanas lietišķajā etiķetē 
un prasmi gatavot publisko 

Radoša vasara Stalbes 
vidusskolas skolēniem 
un skolotājiem

runu. Protams, arī šajā nometnē 
iegūti jauni draugi, interesanta 
pieredze, piemēram, pašiem vei-
dojot īsfilmu.

 Savukārt, tā kā Stalbes vidus-
skola ir kļuvusi par Brīvprātīgā 
skolu tīkla kompetenču pieejas 
izglītībā sekmīgai īstenošanai 
dalībskolu, augustā pirmajā 2 
dienu universitātē, kas notika 
Līgatnē, “Ratniekos”, un pulcēja 
50 skolu pārstāvjus no visas Lat-
vijas, piedalījās skolas direktore 
J. Dzene un direktores vietniece 
I. Lunte. Skolu tīkla galvenais 
mērķis ir  veicināt  izglītības 
iestāžu sadarbību un inovācijas 
metodiskā darba jautājumos 
skolā, novadā un Latvijā, īste-
nojot pāreju uz kompetencēs 
balstītu izglītību. Skolu tīkla dar-
bības pamatā ir trīs principi: uz 
mērķi un sasniedzamo rezultātu 
orientēta darbība, brīvprātība 
un sadarbība. Bet galvenā gūtā 
atziņa – pārmaiņas sākas katrā 
pašā, taču, lai kaut ko mainītu,  
nepieciešama sadarbība. Mēs 

esam atvērti jaunām idejām un 
sadarbībai.

Arī ikgadējā augusta peda-
gogu konferencē Stalbes vidus-
skola tika pārstāvēta kuplā 
skaitā. Pasākumā šogad Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas atzi-
nības rakstu par nozīmīgu iegul-
dījumu sākumskolas skolēnu 
izglītošanā saņēma Svetlana 
Zaļaiskalna, bet Amatas novada 
pašvaldības apvienotās izglītī-
bas pārvaldes atzinības rakstus 
saņēma: Renāte Hmeļņicka un 
Oskars Urbāns – par nozīmī-
giem izglītojamo sasniegumiem 
sportā, Anda Tomsone – par 
nozīmīgu ieguldījumu skolēnu 
muzikālajā izglītošanā, Astra 
Medne – par pašaizliedzīgu 
darbu ar izglītojamiem, kuriem 
ir mācīšanās grūtības. Mēs lepo-
jamies ar saviem skolotājiem!

Lai mums visiem izdodas 
jaunajā mācību gadā, sadar
bojoties sasniegt katram savus 
un kopīgos mērķus!

Daiga Hofmane,
Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra lietvede

Raiskuma internātpamat-
skolas – rehabilitācijas centra 
pagalmā un skolas sporta lau-
kumā notikušas būtiskas izmai-
ņas. Īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projekts „Vides pieeja-
mības uzlabošana un aktīvās 
atpūtas dažādošana Raiskuma 
internātpamatskolas – rehabi-
litācijas centra teritorijā,” *** ar 
Pārgaujas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu, kā rezultātā pie 
skolas nobruģēta uzbrauktuve 
un mašīnu stāvlaukums, un kā 
arī sporta laukumā uzstādīti 6 
jauni āra trenažieri.

Pagājušajā gadā Cēsu Lauku 
partnerība izsludināja pieteik-
šanos projektiem, pirms rīkojot 
iesniedzēju apmācības. Projekta 
pieteikumā pamatojām, cik ļoti 
mums nepieciešama gluda, bru-
ģēta uzbrauktuve pie skolas, jo 
skolā ir daļa bērnu, kas pārvieto-
jas ar palīgierīcēm. Kā inovāciju 
pamatojām ideju – āra trenažieri 
skolas sporta laukumā, jo mūsu 
pusē tādu vēl nav. Bija prieks 
rudens pusē uzzināt, ka mūsu 
projekts ir apstiprināts. Šajā 
pavasarī un vasarā notika pro-
jekta īstenošana. Darbus precīzi 
un termiņā veica SIA “Maribu” 
(bruģis) un  SIA “Intersports” 
(āra trenažieri). 

Kā atzīst skolas direktore 
Helī Opincāne: “Ir gandarījums 
par ieguldīto darbu un laiku, 
jo redzam, ka piekļūšana sko-
lai kļuvusi drošāka.  Īstenotais 
projekts ir ieguvums jebkuram 
skolas skolēnam, darbiniekam 
un apmeklētājam. Abus ieguvu-
mus vasarā atzinīgi novērtēja 
nometņu dalībnieki  “Iespēja-
mās misijas” skolotāji un muzi-
kālās nometnes skolēni no Rīgas, 
kā arī nesen Pārgaujas novada 
sporta svētku dalībnieki. Sko-
las bērni un darbinieki labprāt 
izmanto trenažierus. Tos iecie-
nījuši arī Raiskuma iedzīvotāji 
un viesi. Ceram, ka trenažierus 

Īstenots projekts 
pie Raiskuma 
internātpamatskolas

lietos saudzīgi”. 
Trenažieri piemēroti bēr-

niem, sākot no astoņiem gadiem, 
un tos var izmantot cilvēki līdz 
pat sirmam vecumam, atbilstoši 
savām spējām. Trenažieri ir 
piemēroti plecu, roku, krūšu un 
muguras augšdaļas, kāju un citu 
muskuļu attīstīšanai un stiprinā-
šanai, paredzēti vispārējās fizis-
kās formas uzlabošanai, stājas 
profilaksei, ikvienam, kam rūp 
veselība.

Paldies Pārgaujas novada 
pašvaldībai par projekta līdzfi-
nansējumu. Paldies par uzticē-
šanos, par atļauju Skolai, pašval-
dības vārdā iesniegt un īstenot 
nozīmīgo projektu!

*** Lauku atbalsta dienesta 
administrēts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA)  Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietva-
ros atbalstīts Pārgaujas novada 
pašvaldības (Finansējums 90% 
ELFLA, 10% Pārgaujas novada 
pašvaldība) projekts Nr.16
09AL18A019.2201000013 
“Vides pieejamības uzlabošana 
un aktīvās atpūtas dažādošana 
Raiskuma internātpamatsko-
las – rehabilitācijas centra teri-
torijā” 

Skolotāju ekoforumā. No kreisās - Straupes pamatskolas skolotāja 
Evija Tiltiņa un Stalbes vidusskolas pārstāve Inese Lunte.

Vasaras zaļā skola Koknesē. Stalbes vidusskolas skolēni ar 
komandas biedriem no Straupes un Jelgavas.

Bruģētā uzbrauktuve pie 
skolas.

Trenažieri skolas sporta laukumā.



9

Pārgaujas novada pašval-
dība un Valsts izglītības satura 
centrs parakstījis sadarbības 
līgumu par projekta Nr. 8.3.2.2/ 
16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstī-
bai” īstenošanu Straupes pamat-
skolā un Stalbes vidusskolā, lai 
nodrošinātu izglītības pakalpo-
jumu daudzveidību, kas balstīti 
uz individuālās mācību pieejas 
attīstību un ieviešanu, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo kompe-
tences un mācību sasniegumus, 
kā arī nodrošinātu pedagogu 
profesionālo pilnveidi pēc katras 
iestādes aktualitātēm un izvirzī-
tajām proritātēm.

Izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstības plāns paredz 
divu mācību gadu laikā  abās 
izglītības iestādēs īstenot vairā-
kus pasākumus un aktivitātes, 
akcentējot dabaszinību, vides, 
matemātikas, IT un valodu jomu, 
kā arī piesaistot atbalsta perso-
nas – logopēda, pedagoga palīga, 
psihologa pakalpojumus, izman-
tojot projekta ietvaros pašval-
dībai piešķirtos 16201,11 EUR 
(pēc kopējā izglītojamo skaita uz 
01.09.2016.).

Projektā iesaistīto skolu risi-
nājumi individuālās pieejas 
attīstībā un izglītības pakalpo-

juma dažādošanā tiks uzsākti 
ar oktobra mēnesi pēc skolas 
izstrādāta Atbalsta pasākuma 
plāna, kas balstās esošās situāci-
jas izvērtēšanā, skolu vajadzību 
noteikšanā un jaunu risinājumu 
izstrādē.

Projekta īstenošanas rezul-
tātā visā Latvijas teritorijā vis-
maz 253 vispārējās izglītības 
iestādes būs izstrādājušas un 
ieviesušas to izglītojamo vaja-
dzībām atbilstošas individuālās 
pieejas mācību sasniegumu vei-
cināšanai – ieviesušas jaunas 
mācību pieejas formas mācību 
satura apguvei (individualizē-
tās nodarbības, nodarbību cikli, 
mācību vizītes, u.c.), kā arī no 
drošinājušas alternatīvu ne  for
mālās izglītības pasākumu kopu 
(tematiskās nometnes, konkur-
sus, inovatīvas interešu izglītības 
programmas, kā arī pedagogu 
profesionālās pilnveides pasāku-
mus.

Plašāka informācija par pro
jekta īstenošanu pieejama Valsts 
izglītības satura centra mājas
lapā: http://visc.gov.lv un pro-
jektā iesaistīto skolu mājas lapās.

Diāna Briede,
izglītības metodiķe

Skolas sāks īstenot 
ESF projektu “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 

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

Straupes pamatskolā mācību 
gads tika atklāts 1. septembrī 
plkst. 9.00, kad, kā ierasts, ar 
pirmo skolas zvanu zālē ienāca 
pirmo un devīto klašu skolēni. 
Desmit nopietni, apņēmīgi, atbil-
dīgi 9. klases skolēni ievadīja 
skolas dzīvē desmit pirmklas-
niekus. Nemaz ne nobijušos, bet 
tikpat apņēmības pilnus izzināt, 
kas notiek lielajā skolas ēkā. Ar 
svinīgu uzrunu bērnus, viņu 
vecākus un skolotājus apsveica 
skolas direktore Ligita Krūmiņa 
un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Kalniņš. 

Stalbes vidusskolas mācību 
gada atklāšanā 1. septembrī 
draiskojās trīs velniņi, kuri pēc 
tam tika nosēdināti skolas solos, 
lai gada laikā tie spētu laboties 
un kļūt par īstiem, kārtīgiem 
skolēniem. Skolēnus, vecākus, 
skolotājus sveica skolas direk-
tore Jolanta Dzene un Pārgaujas 
novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs Hardijs Vents. 

Toties Raiskuma internātpa-
matskolā – rehabilitācijas centrā 

mācību gada atklāšana notika 
4. septembrī, kur visus klāteso-
šos sveica Pārgaujas novada paš-
valdības izpilddirektore Maruta 
Drubiņa un skolas direktore 
Helī Opincāne. Pirmdiena bija 
svētku diena, kura iesākās ar 
Raiskuma amatierteātra “Punkts 
uz i” izrādi “Pīlēns – prātotājs” 
un turpinājās ar vasaras jubilāru 

Pedagogu augusta konfe rencē 
pulcējās vairāk nekā 250 peda-
gogi no Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Vecpiebalgas novadiem. 

Konferences iesākumā tika 
apsveikti pašvaldību vadītāji, 
deputāti un teikti sirsnīgi patei-
cības vārdi par politiķu izpratni, 
ka, ieguldot šodien bērnos un 
jauniešos, tiek veidota stipra 
novada rītdiena.

Pēc tam skolotājus uzrunāja 
apvienotās izglītības pārval-
des vadītāja Dina Dombrovska, 

mudinot visus klātesošos būt 
nevis gaidītājiem, bet gan tiem, 
kuri darbojas, kuri nes pārmai-
ņas, kuri pārvietojas. 

Savukārt, lektors Rolands 
Ozols runāja par pārmaiņām 
globālā mērogā, kas nosaka arī 
nepieciešamību pēc pārmaiņām 
izglītības jomā, uzsverot, cik 
svarīga ir skolotāja personības 
nozīme šajos procesos.

Skolotāji saņēma gan Izglī
tības un zinātnes ministrijas, 
gan Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes 

Pedagogu konference 
šogad Līgatnē

mācību gadA atklāšanas pasākumi 
Pārgaujas novada izglītības iestādēs

atzinības rakstus un, protams, 
daudz krāšņu ziedu, smaidu un 
laba vēlējumu. Tika sveikta arī 
jaunizveidotās Drabešu Jaunās 
pamatskolas direktore Kristīne 
Paisuma. Tika sveikti un godi-
nāti arī Pārgaujas novada izglī-
tības iestāžu skolotāji – Svetlana 
Zaļaiskalna, Oskars Urbāns, 
Renāte Hmeļņicka, Anda Tom-
sone, Astra Medne no Stalbes 
vidusskolas, kā arī Anna Vasiļ-
jeva, Gita Timaškova, Gundega 
Kanaviņa, Albīna Tilaka no 
Raiskuma internātpamatskolas  
rehabilitācijas centra un Elita 
Pakalne no Straupes pamatsko-
las. Skolotājiem tika pasniegti 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
un apvienotā novada atzinības 
raksti.

Muzikālo sveicienu skolotā-
jiem sniedza Olga Rajecka, radot 
burvīgu un pozitīvu gaisotni 
mājīgajā Līgatnes kultūras nama 
zālē.

Konferences noslēgumā pe 
da gogi pie kafijas tases pārrunā ja 
gan vasaras notikumus, gan 
ieceres un apņemšanās jaunajā 
mācību gadā. 

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības 

apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe

sveikšanu. 
Pārgaujas novada izglītības 

iestādēs mācības šogad uzsākuši 
296 skolēni  92 Straupes pamat-
skolā, 105 Stalbes vidusskolā un 
99 Raiskuma internātpamat-
skolā – rehabilitācijas centrā. 

Skolēnu uzņemšana skolās 
turpinās. Sīkāku informāciju 
sniegs konkrētās skolas vadība. 

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Socālais
fonds

Straupes pamatskolas skolotāja Elita Pakalne, saņemot atzinības 
rakstu.   Publicitātes foto

Zinību diena Straupes pamatskolā. 1. un 9. klase.

1. septembra pasākums Stalbes vidusskolā. Skolas direktore 
Jolanta Dzene un “trīs velniņi”.

Mācību gada atklāšanas pasākums Raiskuma internātpamatskolā - 
rehabilitācijas  centrā.
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Ausma Tērauda,
Pārgaujas novada iedzīvotāja

25. augustā mēs, Raiskuma 
seniores, devāmies uz Rozulu, 
kas atrodas Pārgaujas novadā 
un minēta 13. gadsimta Indriķa 
hronikā kā lībiešu apdzīvots 
novads. Brauciena galamērķis ir 
bijusī Rozulas pamatskola. Vēlos 
dalīties ar gūtajiem iespaidiem.

Braucot pusotru kilometru 
pa vienvirziena grantēto ceļu, 
ko abās pusēs ieskauj balto 
bērzu lapotne, šoferis autobusu 
iegriež klajumā, lai garām tiktu 
pretī braucoša vieglā automa-
šīna. Pakalnā tūlīt ieraugām 
galamērķi – sarkanu ķieģeļu div-

stāvu ēku. Pie tās mūs sagaida 
Ilze Krivašonoka, bijušās Rozu-
las pamatskolas direktore. Viņa 
aicina pastaigāt un stāsta par 
vietas izveidi. 19. gadsimta 
astoņdesmitajos gados no 
barona Kampenhauzena iepirkts 
lētākais zemes gabals purvainā 
apvidū skolas celtniecībai. 1888. 
gadā sākās mācības un turpinā-
jās līdz 2009. gadam. Uzmanību 
piesaista interesantās logu ailes 
un siena ar iemūrēto metāla 
zvanu. To skolas simtgadē 1988. 
gadā dāvājis akmeņkalis Aivars 
Kerliņš.

Taciņas iestaigātas, zālājs 
sakopts  visapkārt dabas smar-
žas, miers. Valdzina lapu šalkoņa 

Gūtie iespaidi, apciemojot 
Rozulas bijušo skolu

Biedrība “Daibes ilgtspējas 
centrs” ciešā sadarbībā ar SIA 
“ZAAO”, un ar Latvijas vides aiz-
sardzības fonda finansiālu atbal-
stu, 2017.gada rudenī uzsāk 
projekta “Jaunie vides līderi” 
īstenošanu Vidzemes un Lat-
gales skolās. Dalībai projektā 
atsaukušās 11 komandas, tajā 
skaitā arī Stalbes vidusskola un 
Straupes pamatskola, kuras pro-
jekta laikā iepazīs un izglītosies 
par dažādām ar aprites ekono-
miku un vides aizsardzību sais-
tītām tēmām.

Projekta, vidusskolēniem un 
pamatskolu pēdējo klašu skolē-
niem, “Jaunie vides līderi” laikā, 
caur aizraujošiem uzdevumiem, 
izaicinājumiem, asām un zaļām 
sajūtām mācīsim un “slīpēsim” 
jauno vides līderu prezentāciju 
sagatavošanas un uzstāšanās 
prasmes, pasākumu plānošanas 
un organizēšanas iemaņas, spēju 
efektīvi “žonglēt” ar faktiem un 
pārliecinoši iesaistīties debatēs 
par vides jautājumiem. 

Trīs apmācību dienās un pie-
redzes apmaiņas braucienu laikā 
komandas iepazīsies viena ar 
otru, dalīsies pieredzēProjekta 
laikā Vidzemes skolu līderu 
komandām mērķtiecīgi tiks 

sniegtas zināšanas par aprites 
ekonomikas, vides aizsardzības 
jautājumiem un projekta noslē-
gumā šīs zināšanas vērtēsim 
pēc sagatavotās prezentācijas, 
tā atrodot aktīvākos jauniešus/
vides līderus, kas piedalīsies 
dažādu biedrības projektu īste-
nošanā nākošajos gados. Pirmā 
tikšanās reize notiks jau 5.sep-
tembrī, kas norisināsies poli-
gonā “Daibe”, un aicinām ikvienu 
sekot līdzi savu skolas biedru 
gaitām šajā izaicinājumā: 
https://www.facebook.com/
jaunievideslideri/

Lai arī izaicinājumā piedalī-
ties var tikai komandas, kas ir 
pieteikušās, tomēr brīvklausītāji 
laipni aicināti apmeklēt apmā-
cību dienas un uzzināt daudz 
jauna par prezentācijas mākslu, 
pasākumu organizēšanu, infor-
mācijas apkopošanu un izman-
tošanu, kā arī pētījumu veikšanu. 

Mudinām ikvienu sekot līdzi 
informācijai par šo un citiem 
biedrības projektiem Facebook.
com lapā https://www.face-
book.com/daibesic/ un apmek-
lēt sev interesējošos pasākumus.

Biedrība “Daibes ilgtspējas 
centrs”

Projekta “Jaunie 
vides līderi” 
komandas uzsāk 
dalību mācību 
gada zaļākajā 
izaicinājumā

Adrija Fusa, 
Stalbes vidusskolas dārzniece 
un floristikas skolotāja 

Ogas un sēnes paslēpties steidz,
Jo gaisā jūt ābolu vēju.
Stārķēni pirmo reiz debesīs lido,
Bet ābolu vējš pēc rudens
      jau smaržo.

(A. Šteimanis)

Augusta nogalē vēji un lieti 
bija pierimuši, dāvājot divas 
siltas un saulainas dienas, ko 
izmantoja Stalbes vidusskolas 
floristikas pulciņa skolēni un 
viņu palīgi – vecāki, lai uzburtu 
savu atraktīvo lauku zoodārzu.

Ābolu smaržu šoreiz aizstāja 
dārznieces Gunas Rukšānes 
flokšu kolekcijas ziedu izstāde 
“Bēr nības smarža” skolas foajē. 
Brīnums, ka it kā parasts floksis 
var būt tik skaists un atšķirīgs 
gan formas, gan krāsas ziņā, un 
tā smarža... daudziem no mums 
nāca atmiņā bērnības lauku 
māju smarža. Stalbes vidussko-
las skolēnu un darbinieku kolek-
tīvs podziņu balsojumā izvēlējās, 
mūsuprāt, skaistāko floksi.

Ar 69 podziņām uzvarēja 
šķirnes “Tequila sunrise” koši 
oranžs floksis, otrajā vietā 
atstājot “Bright eyes”– rozā ar 
koši rozā vidiņu, trešais – “Creme 
de la Creme”– krēmkrāsa.

Mīļs paldies dārzniecei par 
skaistumu, turklāt izstādes uzva
rētājs – koši oran žais floksis, 
augs skolas puķu dobē.

Ja stārķēni jau bija aizlidojuši 
prom, tad dzērves gan vēl 
kavējās , jo divas tepat no Stalbes 
purviņa bija nolaidušās skolas 
zālienā un sagaidīja bērnus un 
ciemiņus 1. septembra rītā. Par 
palīdzību dzērvīšu, zaķa un 
rudens sēņu darināšanā paldies 
Alisei Baumanei.

Amanda Priedīte karstās 

Ziedu Svētki 2017 – 
“Mans atraktīvais lauku 
zoodārzs” 

lī mes tehnikā no samtenēm un 
kaķpēdiņām uzbūra košu tau-
reni.

1. septembrī uz skolu bija 
ieradies arī mazliet nobijies, bet 
jautrs ēzelītis, ko ar mammas 
palīdzību no salmiem  izgatavoja 
Amēlija Brauna un ar ziediem 
skaisti sapost palīdzēja Karolīna 
Brūvere un Samanta Egle.

Zoodārzā draudzīgi dzīvojās 
pērļu vistiņa, zosīte un kaķis 
Princesīte. Autores – Kate Seme-
rikova un Karlīna Gaspersone.

1. septembra agrā rītā nolai-
dās mazā pūcīte, viņai palīdzēja 
Diāna Opincāne.

Kristīnes Leitānes darinātais 
pēc izskata draudīgais sirsenis 
tika stingri piešņorēts lielajai kļa-
vai un kļuva pavisam draudzīgs.

Bērnudārza komandu pārstā-
vēja skolotāja Anita Lapsiņa – 
zālienā pēkšņi izauga palmas ar 
kadiķu lapām, pa kurām rāpās 
čūska un pērtiķēns.

Nora Ķibilda, sākumskolas 
skolotājas Inta Lapsiņa un Antra 
Sarapova sarūpēja atraktīvu 
sko las simbolu – kaķi Herkulesu, 
kurš izskatījās ļoti sailgojies pēc 
bērniem un nu ļoti priecājas, ka 
beidzot sākas skola.

Darbojās arī labo vārdu kas-
tīte, skatītāji varēja izteikt atzi-
nību savam mīļākajam darbam.

Visvairāk labos vārdus sa
ņēma kopdarbs “Mini zoo-
dārzs” – zirneklis tīklā, pūcītes, 
eži un košs taurenis (autores –
Sabīne Strazdiņa, Elva Pužule un 
Santa Solovjova).

Vienlīdz daudz atzinības 
vārdu saņēma divi darbi:

“Forever alone – trīs draugi”–
žirafe, pitons un bruņurupucis 
(autori – Roberts Gūtmanis un 
Dairis Mocāns) un “Draudzīgais 
pirmklasnieks”– liels zirneklis ar 
kurpēm katrā no savām astoņām 
kājām (autores – Katrīna Kār
kli ņa un Elizabete Dārziņa). 
Paldies par palīdzību mammām 
Ilzei un Baibai!

Visi jaunie floristi sirsnīgi 
pateicas par krāšņajiem ciniju 
ziediem Laimai Porietei, dālijām 
un samtenēm Ilzei Rēķei, gladio-
lām Everitai Virbulei, košajām 
dālijām Inesei Luntei, par ama-
rantiem Helēnai Lūsiņai, dažā-
diem ziediem Sarmītei Auziņai, 
bērnu vecākiem par atsaucību 
un visiem mūsu palīgiem.

Fotogaleriju var apskatīt 
Pārgaujas novada mājaslapā.

meža ielokā, pļava, ābeļdārzs, 
sporta laukums. Iekštelpas brī-
vas, liela zāle ar plašu skatuvi. 
Bibliotēkas plauktā sarindotas 
dažas mācību grāmatas. Sēžam 
atstātajos krēslos, spriežam, cik 
simtu apkaimes bērnu te iegu-
vuši pamatizglītību, dzīvojot 
saskaņā ar dabas izjūtu. Atcera-
mies pedagoģijas zinātņu dok-
tori, profesori Ausmu Šponu, 
ilggadīgo Cēsu internātpamat-
skolas direktoru Egonu Bušu, 
uzņēmīgo biatlonisti Baibu Ben-
diku.

Prieks, ka ēkā ierīkota cen-
trālapkure, atjaunots jumta 
segums. Viss tiek saglabāts un 
sargāts.

Top viens no lauku zoodārza iemītniekiem. Foto: Adrija Fusa

https://www.facebook.com/daibesic/
https://www.facebook.com/daibesic/
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Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore

Rudens dienas iesākas ar 
lielu steigu. Tik daudz darāmā! 
Jāpaspēj savārīt salasītās ogas 
un sēnes. Pagrabu plaukti jāpie-
pilda ar dārzeņu marinējumu 
burciņām. Viss jāpaspēj, visur 
jābūt klāt! Kurp tā skrienam? 
Esam aizmirsuši paši sevi! Par 
spīti steigai atradām laiku, ko 
veltījām sev, tikai un vienīgi sev, 
ieklausoties savā sirdsbalsī… 
Nolikām malā ikdienas rūpes 
un raizes, sēdāmies pašu īrētā 
autobusā un iekārtojušies mīk-
stajos krēslos, sajutāmies laimīgi 
par dienu, kura piederēja tikai 
mums pašiem.

Mūsu ceļojuma pirmā pie-
tura – pierobežas mazpilsēta 
Ape, kas pilsētas tiesības iegu-
vusi 1928. gadā. Ēku celtniecībā 
iezīmējas arī kaimiņvalstu Igau-
nijas un Krievijas ēku īpatnības. 
Koka ēkām saglabājušās vēja 
spāres, unikāls 200 m garais 
bruģakmens segums, kas ieklāts 
1930. gadā. Viena no skaistāka-
jām ir aptiekas ēka ar kokgrie-
zumiem. Uzmanību piesaistīja 
dolomīta ēkas, dzelteni krāso-
tas igauņu mājas. Svētā Mateja 
evanģēliski luteriskā baznīca ir 
viena no jaunākajām Latvijas 
baznīcām, iesvētīta 2014. gadā. 
Bruģētā Pasta iela aizved līdz 
Dāvja Ozoliņa vidusskolai, kuras 
galvenā ēka celta 1939. gadā. 
Pie vidusskolas atrodas dzej-
nieces Elīnas Zālītes skulptūra, 
kas tapusi par iedzīvotāju un 
skolēnu talkās sapelnīto naudu. 
Skulptūras autore Rasa – Kalni-
ņaGrīnberga. Skaists mākslas 
darbs, līdz 2009. gada novem-
bra rītā tas ticis nozagts. Jaunā 
skulptūra otro reizi atlieta 
bronzā pateicoties Apes novada 

domes sadarbībai ar Mākslas 
Akadēmijas pasniedzēju, tēl-
nieku Kārli Alaini. Viršu ziedu 
dzejnieces Elīnas Zālītes atjau-
notā skulptūra svinīgi atklāta 
2016. gada vasarā Apes pilsētas 
svētkos. Turpat pie Apes vidus-
skolas ir piemiņas akmens mate-
mātiķim Aivaram Liepam.

Vaidavas upes krastā aplū-
kojām smilšakmens atsegumu 
 Raganu klintis. Tās veido ap 
10 m stāvas kraujas. Izpētīts, ka 
tās veidojušās Devona periodā 
vairāk nekā pirms 360 miljonu 
gadu, kad Apes pilsētas vietā 
viļņojusies jūra. Teikas vēsta, ka 
senos laikos klinšu alās mājoju-
šas raganas, kuras kaitinājušas 
un maldinājušas cilvēkus.

Pie Apes vidusskolas aug 
Dvīņu priede. Divas savdabīgas 
priedes, kurām 3 m augstumā 
vienas priedes zars izaudzis 
cauri otras stumbram. Ceļotāji 
tās nosaukuši “Nešķiramā drau-
dzība” vai “Mūžīgā mīlestība”.

Apē, parka ielas malā interesi 
piesaistīja Sīkzarotā jeb Vientuļā 

priede, tās vecums ap 200 gadu. 
Vecākie Apes iedzīvotāji tādu 
pašu atceroties visu dzīves laiku. 
Priedes augstums vien 4 m, tiek 
uzskatīta par Latvijas mazāko 
priedīti.

Lai atgūtu iztērēto enerģiju, 
brokastojām kafejnīcā “Kalna-
rušķi”. Atvadījāmies no mūsu 
pavadones pa Api – Astras kun-
dzes, kā arī interesantās, rosīgās 
mazpilsētas dzīves. 

Mūsu ceļojums turpinājās uz 
“Kornetiem”, kur mūsu grupai 
pievienojās turpmākā ceļojuma 
gids Jānis, kurš prata igauņu 
valodu. Nedaudz iepazināmies 
ar Veclaiceni un ceļu turpinājām 
uz Munameģi, kas atrodas Igau-
nijā Hānjas augstienē. Tas ir ne 
vien augtākais kalns, bet tā torņa 
platforma ir augstākais skatu 
punkts Baltijā. Teiciens: “Aizved 
mani uz Munameģi”, skan jau 35 
gadus, kad tika uzņemta ikvie-
nam zināmā kinofilma “Limu-
zīns Jāņu nakts krāsā”. Braucot 
pa līkumoto ceļu un tuvojoties 
tornim, kurš paslēpies mežā, 

radās sajūta, ka tuvojamies kaut 
kam noslēpumainam. Svētam. 

Jau 1870. gadā uzņēmējs Tūls 
uzbūvējis 8 m augstu koka torni, 
tā pievilinot apmeklētājus un 
veicinot grādīgo dzērienu tirgo-
šanu. Vēlāk torni paaugstināja 
vēl par 4 m, bet arī šis augstums 
liedza saskatīt apkārtnes ainavu. 
1925. gadā Voru novada pašval-
dība uzcēla 17 m augstu torni. 
Pēc 10 gadiem atkal šķita, ka tor-
nis novecojis un tika būvēts no 
dzelzsbetona. 1939. gadā torņa 
augstums sasniedza 25,7 m, bet 
tas netika atklāts sakarā ar kara 
draudiem Eiropā. Kara laiku tor-
nis pārdzīvoja. 1960. gadā sākās 
torņa modernizācija. 2005. ga dā 
tornī iebūvēja liftu, uzcēla kafej-
nīcu, labiekārtoja apkārtni. Paš-
laik torņa augstums 29,1 m. 
Skaidrā laikā varot saskatīt 
Pečoru klostera saulē zaigojo-
šos kupolus. Kalna relatīvais 
augstums 62 m, atrodas 318 m 
virs jūras līmeņa. Mūsu apmek-
lējuma laikā tornis bija ietinies 
miglas plīvurā un redzamība 
bija neliela. Bet tas nemazināja 
prieku, ka esam uzkāpuši Muna-
meģī. Iepriekš nebijām vienoju-
šās ar Ēriku, lai palīdzētu nokļūt 
kalna virsotnē, tāpēc nācās to 
paveikt saviem spēkiem. Tiem, 
kuri Munameģī kāpa pirmo reizi, 
piepildījās sapnis un atvērās 
logs uz nezināmo – kāds tad ir 
tas Munameģis? 

Zinājām, ka “labdien” igau-
niski ir “Tere”, tāpēc sajutāmies 
valodas prasmē pietiekoši spē-
cīgi un droši devāmies iepazīt 
Voru pilsētu. Kalnā kāpjot, bijām 
patērējuši daudz enerģijas, 
tāpēc pusdienu maltīti baudījām 
Voru pilsētas restorānā, kuras 
direktors ir enerģisks uzņēmējs 
Taimaar Timmi. Bijām patīkami 
pārsteigti par sātīgo cienastu. 

Ceļojums uz Munameģi
Gaidīsim ciemos pie sevis Tai-
maaru. Varbūt. Koidulas veikalā 
iegādājāmies ciemkukuli māji-
niekiem un gida pavadībā devā-
mies uz skaisto Voru Lielezera 
promenādi. Fotografējāmies 
kop bildei pie pieminekļa, kas 
uzcelts par godu Igaunijas ārs-
tam. 

Mūsu gids Jānis aicināja ap
meklēt Rouges skatu torni, kurš 
izveidots kā “Putna ligzda”. Šis 
tornis atrodas uz līdzena lauka 
un ir vien par 3 m zemāks nekā 
Munameģa tornis. Lauka malā 
lielās šūpoles, no kurām paveras 
skaista Rouges Senlejas ainava. 

Dienai tuvojoties vakarpusei, 
pateicāmies savam pavadonim 
un uzsākām mājupceļu. Tā kā 
dzērves launagu vēl nebija aiz-
nesušas, tad apmeklējām ceļ-
malas krodziņu “Kukaburra”. 
Cienājāmies ar zupu, pašcepto 
rupjmaizi, kaņepēm un priežu 
čiekuru ievārījumu. Uz mājām 
zirgs skrēja ātrāk un atceļš šķita 
īsāks. Drīz vien bijām atgriezu-
šies savā novadā. Sajutāmies 
patīkami noguruši, bet gandarīti 
par redzēto un piedzīvoto. Ceļo-
jot izveidojusies liela ģimene 
un nav jau svarīgi kurā pagastā 
katrs dzīvojam. 

Maijā divu dienu ekskursijā 
iepazinām Latvijas tālāko saus-
zemes punktu rietumos “Zaļais 
stars” un tikāmies ar Rucavā 
un Nīcā mītošiem ļaudīm. Jūlijā 
apmeklējām Dzērbenes muižu, 
Vecpiebalgu, Inešu muižu, Bra-
kus un Ērgļu pilsētu. Ziemas 
mēnešos ietaupām naudiņu un 
ar nepacietību gaidām katru 
jaunu pavasari, lai dotos un prie-
cātos par skaisto dabu un tiktos 
ar laipniem un interesantiem 
ļaudīm. Paldies ceļotājiem par 
jauko kopā būšanu. Uz tikšanos! 

Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

19. un 21. septembrī notika 
pašvaldības organizēta senioru 
ekskursija un Rīgu. Liels prieks 
par senioru atsaucību, jo uz 
abiem ekskursiju reisiem bija 
pieteikušies maksimālais brau-
cēju skaits. 

 Pirmā pieturvieta ekskur-
sijā bija “LAIMAS” šokolādes 
muzejs. Muzejā bija iespēja 
uzzināt šokolādes rašanās vēs-
turi, šokolādes fabrikas “LAIMA” 
dzimšanas stāstu, kā arī vēl 
daudz citus interesantus faktus. 
Muzejā seniori tika cienāti ar 
saldu izkausētas šokolādes dzē-
rienu un šokolādes konfektēm. 
Bet muzeja apmeklējuma noslē-
gumā brauciena dalībniekiem 
bija jāveic atbildīgs uzdevums, 
kurā bija jāpiedalās degustā-
cijā. Degustācijā tika piedāvātas 

divas dažādas jaunas konfektes 
no kurām bija jāizvēl labākā. 
Garšīgākā konfekte pēc balso-
juma tiks laista pārdošanā jau 
no Ziemassvētkiem. 

Nākamais pieturas punkts 
ekskursijā bija Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs, kas pēc 
atjaunošanas apmeklētājiem 
durvis vēra pagājušā gada 4. 
maijā. Ekskursija muzejā ļāva 
iepazīt dažādus mākslinieku 
darbus, sākot ar Latvijas mākslas 
pamatlicēju un klasiķu darbiem 
un beidzot ar moderno mākslu. 
Ekskursijas noslēgumā lielākā 
daļa senioru atzina, ka viņiem 
tomēr tuvākā un tīkamāka esot 
klasiķu radītā māksla. 

 Pēc mākslas muzeja apmek-
lējuma ekskursijas dalībnieki 
devās pāri Daugavai, lai apska-
tītu nākamo objektu  Latvijas 
Universitātes Botānisko dārzu. 
Šeit bija iespēja apskatīt dažne-

dažādākos augus, uzzinot par 
šo augu izcelsmes valstīm, auga 
īpašībām un īpatnībām. Ņemot 
vērā, ka katrai puķei ir savs zie-
dēšanas laiks, tad septembrī 

Senioru ekskursija 
“Nacionālie dārgumi Rīgā”

botānisko dārzu rotāja skaista 
un koša dāliju dobe. Savukārt 
Tauriņu mājā bija iespējams 
redzēt dažādu krāsu un lielumu 
tauriņus, kā arī izzināt tauriņu 

dzīves ciklu un to galvenos dzī-
ves uzdevumus. Botāniskā dārza 
gides arī izstāstīja, ka, ja tauriņš 
nolaižas pie kāda cilvēka, tad 
varot ievēlēties vēlēšanos. 

 Pēdējais ekskursijas apska-
tes objekts bija Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka. Nacionālajā 
bibliotēkā varēja apskatīt Tau-
tas grāmatu plauktu, kas slejas 
piecu stāvu augstumā, Dainu 
skapi, Rīgas panorāmu no vien-
padsmitā un divpadsmitā stāva 
augstuma un vēl daudz ko citu. 
Interesants arī bija fakts, ko 
uzzinājām bibliotēkas periodi-
kas nodaļā. Šajā nodaļā glabājas 
visi periodiskie izdevumi, kas 
tiek izdoti Latvijā. Arī visi “Pār-
gaujas Novada Vēstis” izdevumi 
ir atrodami bibliotēkā un pie-
ejami lasītājiem.

Paldies visiem ekskursijas 
dalībniekiem par atsaucību un 
dāvāto prieku!

Ekskursijas dalībnieki Latvijas Nacionālās bibliotēkā. Foto: 
Madara Gasiņa

Senioru ekskursijas dalībnieki Voru pilsētā pie pieminekļa 
igauņu ārstam. 
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Vislatvijas aktivitātes “Latvijas 
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” 
izsludinātā balsošana ir pusē, un 
ikviens vēl mēnesi var sniegt savu 
vērtējumu vietnē www.ainavu-
dargumi.lv, izvēloties katra Lat-
vijas reģiona 10 skaistākās aina-
vas, kas viņaprāt spilgti raksturo 
konkrēto reģionu un ir nenovēr-
tējama dabas bagātība, kas jāsa-
glabā nākošajām paaudzēm.  Līdz 
11. septembrim kopumā Latvijā 
jau saņemtas gandrīz 19 500 bal-
sis, no kurām 4016 balsis saņem-
tas tieši par Vidzemes ainavām.

Dace Laiva, aktivitātes koor-
dinatore Vidzemes plānošanas 
reģionā stāsta: “ Vidzemes aina-
vas uz šobrīd ir saņēmušas otro 
lielāko balsu skaitu – iespējams, 
paši vidzemnieki ir gana aktīvi, 
jo skaidri zina, kuras ir Vidzemei 
raksturīgākās ainavas. Nav šaubu, 
ka visas 50 ainavas, kas piedalās 
balsojumā ir unikālas un katrai ir 
savs stāsts, taču tieši tāpēc aicinu 
ikvienu pašvaldības iedzīvotāju 
piedalīties balsojumā, jo tikai tā 
ir iespējams panākt, ka novada 
ainava iekļūs 10 labāko reģiona 
ainavu sarakstā un tiks iekļauta 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
dārgumu krātuvē. Vienlaikus par 
katra reģiona ainavām balsos arī 
īpaši izveidota ekspertu padome, 
tomēr iedzīvotāju viedoklis būs 
ļoti svarīgs!” 

No katra reģiona 10 objekti, 
kas būs guvuši visvairāk balso-
juma punktu, tiks ievietoti Latvi-
jas ainavu dārgumu krātuvē, un 
par katru no tiem tiks apkopota 
informācija, vāktas vēstures liecī-
bas, atmiņu stāsti un senas fotog-
rāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota 
ainavas mainība vairāku desmitu 
gadu griezumā. Latvijas simtga-
des jubilejas gadā šie ainavu dār-
gumi tiks iemūžināti, pieaicinot 
profesionālus fotogrāfus. 

Neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar aktivitātes koordina-
tori Vidzemes plānošanas reģionā 
Daci Laivu (t. 26566680, dace.
laiva@vidzeme.lv ) vai doties uz 
tuvāko pašvaldības bibliotēku. 

Par aktivitāti. Latvijas simtga-
des svinību ietvaros, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, pašval-
dību publiskajām bibliotēkām un  

Vai tu jau nobalsoji par ainavu 
dārgumiem?

plānošanas reģioniem organizē 
aktivitāti “Dāvana Latvijai  elek-
troniska ainavu dārgumu krātuve 
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt””.

Tās mērķis – sekmēt kvali
tatīvu un daudzfunkcionālu aina
 vu saglabāšanu, kas visā Latvijā 
uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, 
veicina vietu, reģionu un valsts 
ekonomisko aktivitāti un atpazīs-
tamību.

Aktivitātes gaitā tiks apzināti 
Latvijas ainavu dārgumi – vie-
tas un teritorijas laukos, ciemos 
un pilsētās, kuras tiek identifi-
cētas kā īpašas Latvijas un tās 
reģionu vērtības, neatkarīgi no 
to pašreizējā aizsardzības sta-
tusa un saglabātības pakāpes. 
Apzinot skaistākās un latvietim 
vērtīgākās ainavas, notiks arī to 
izvērtēšana iekļaušanai Latvijas 
Kultūras kanonā – ikvienam no 
reģioniem un novadiem tas būs 
liels pagodinājums.

Anita Āboliņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Vidzemes 

plānošanas reģionā
www.ainavudargumi.lv 

No 2017. gada 1. jūlija daudz-
bērnu ģimenes locekļi, braucot 
reģionālo maršrutu autobusos un 
vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 
25% apmērā no viena brauciena 
biļetes, savukārt no 1. septembra 
– 20% apmērā no abonementa 
biļetes cenas. Atlaidi var saņemt 
daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri 
biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ 
Ģimenes karti un pasi, personas 
apliecību jeb ID karti un skolēnu 
apliecību, ja bērna vecums nepār-
sniedz 15 gadus. 

Kādas atlaides pienākas 
daudzbērnu ģimenēm?

Daudzbērnu ģimenes locekļi, 
braucot vietējās nozīmes un 
starppilsētu maršrutu autobusos 
un vilcienos, var saņemt atlaidi 
25% apmērā no vienas biļetes 
cenas, kas ir paredzēta vienam 
braucienam vienā virzienā, kā arī 
20% apmērā no abonementa biļe-
tes cenas.

Kādos maršrutos atlaide ir 
spēkā?

Daudzbērnu ģimenes locekļi 
ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% 
apmērā no vienas biļetes cenas 
un 20% apmērā no abonementa 
biļetes cenas, braucot visos reģio-
nālo maršrutu sabiedriskajos 
transportlīdzekļos. Reģionālajā 
maršrutu tīklā ir 1074 autobusu 
maršrutI un 26 vilciena maršruti. 
Reģionālie autobusu maršruti 
iedalās starppilsētu maršrutos 
(piemēram, Rīga–Valmiera) un 
vietējās nozīmes maršrutos (pie-
mēram, Salacgrīva–Korģene). 

Kā daudzbērnu ģimenes 
locekļi var saņemt atlaidi brau-
cienam sabiedriskajā trans-
portā?

Lai varētu saņemt atlaidi 25% 
apmērā no biļetes cenas vienam 

braucienam un 20% apmērā no 
abonementa biļetes cenas, dau-
dzbērnu ģimenēm ir jāvēršas 
Sabiedrības integrācijas fondā, 
kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes 
kartes izsniegšanu. Atlaidi var 
saņemt visi ģimenes locekļi, kuru 
vārds un uzvārds ir norādīts 3+ 
Ģimenes kartes vienā vai otrā 
pusē. 

Kādi dokumenti ir jāuzrāda 
biļetes iegādes brīdī?

Biļetes iegādes brīdī daudz-
bērnu ģimenes loceklim ir jāuz-
rāda 3+ Ģimenes karte un pase, 
ID karte vai skolēna apliecība, ja 
bērna vecums nepārsniedz 15 
gadus.

Vai dokumenti ir jāuzrāda 
tikai brīdī, kad pērk biļeti?

3+ Ģimenes kartei un pasei, 
ID kartei vai skolēna apliecībai 
(bērnam vecumā līdz 15 gadiem) 
jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai 
gadījumā, ja sabiedriskā trans-
porta kontrolieri lūdz uzrādīt 
biļeti (vienam braucienam vai 
abonementa biļeti), daudzbērnu 
ģimenes locekļi var apliecināt 
savas tiesības saņemt atlaidi.

Kāds sods pienākas, ja dau-
dzbērnu ģimenes loceklis ir 
iegādājies abonementa biļeti  
vai biļeti vienam braucie-
nam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 
3+ Ģimenes karti vai personu 
apliecinošu dokumentu/sko-
lēnu apliecību mājās?

Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai 
tie daudzbērnu ģimenes locekļi, 
kuru vārds un uzvārds ir norā-
dīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar 
minēto karti daudzbērnu ģimenes 
loceklim gan biļetes iegādes brīdī, 
gan visa brauciena laikā līdzi 
jābūt arī personu apliecinošam 
dokumentam vai skolēnu aplie-

Daudzbērnu ģimeņu locekļiem iespējams pārvietoties ar 
atlaidi reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos

ties braucienam jebkurā AS Pasa-
žieru vilciens maršrutā. Maršrutu 
saraksts, kuros pieejamas abone-
menta biļetes, pieejams šeit. 

Vai abonementa biļetes tiek 
piedāvātas tikai daudzbērnu 
ģimenēm?

Šobrīd ikvienam pasažierim, 
kurš regulāri brauc reģionālo 
maršrutu autobusos, ir iespēja 
iegādāties abonementa biļeti, 
maksājot par braucienu lētāk. Tā 
jebkuram regulārajam pasažie-
rim nodrošina atlaidi 10%, 15% 
vai 20% apmērā no biļetes cenas 
(atkarībā no izvēlētā abonementa 
biļetes veida). Pie mēram, pasa-
žieris var izvēlēties gan mēneša 
biļeti, kas paredzēta braucieniem 
katru dienu vai tikai darbadie-
nās visa mēneša garumā, gan arī 
biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās 
mēneša dienās. Abonementa biļe-
tes saviem pasažieriem piedāvā 
arī AS Pasažieru vilciens. Iegādā-
joties saviem braukšanas para-
dumiem atbilstošu abonementa 
biļeti, pasažieris var saņemt 
atlaidi 15%, 20%, 30% un pat 
35% apmērā no biļetes cenas.

Vai daudzbērnu ģimenēm, 
pērkot abonementa biļeti, pie-
nāksies atlaide 20% apmērā 
vai tā summēsies ar jau esoša-
jām atlaidēm?

Daudzbērnu ģimenes locekļi 
saņems atlaidi 20% apmērā no 
abonementa biļetes cenas, un 
tas nozīmē, ka tā summēsies ar 
jau esošajām atlaidēm, kuras jau 
šobrīd saņem ikviens pasažie-
ris, kurš ir nopircis abonementa 
biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide 
maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis.

Biļetes cena pasažierim, 
kurš nav daudzbērnu ģimenes 
loceklis:

• biļete vienam braucienam 
no Līgatnes līdz Cēsu autoostai 
maksā 1,50 eiro;

• izmaksas bez abonementa 
biļetes iegādes, braucot abos 
maršruta virzienos visās viena 
mēneša darbadienās (kopā tie būs 
42 braucieni), sastādīs 63 eiro;

• izmaksas ar abonementa 
biļetes iegādi (atlaide 20% ap
mē rā), braucot abos virzienos 
vi sās viena mēneša darbadienās 
(42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro.

Biļetes cena pasažierim, 
kurš ir daudzbērnu ģimenes 
loceklis:

• biļete vienam braucienam 
no Līgatnes līdz Cēsu autoostai 
maksā 1,13 eiro (atlaide 25% 
apmērā, kas tiek piešķirta daudz-
bērnu ģimenēm);

• izmaksas bez abonementa 
biļetes iegādes, braucot abos vir-
zienos visās viena mēneša dar-
badienās (42 braucieni), sastādīs 
47,46 eiro;

• izmaksas ar abonementa 
biļetes iegādi, braucot abos virzie-
nos visās viena mēneša darbadie-
nās (42 braucieni), sastādīs 40,32 
eiro. 

Kur var iegādāties abone-
menta biļeti?

Abonementa biļeti pasažie-
ris var iegādāties pārvadātāja, 
kas apkalpo konkrēto maršrutu, 
birojā vai autoostas kasē. Abone-

menta biļeti vilcienam var nopirkt 
stacijas kasē. Par precīzām iegā-
des vietām aicinām sazināties ar 
katru konkrēti pārvadātāju. 

Vai daudzbērnu ģiemenēm 
ir iespēja iegādāties biļeti ar 
atlaidi internetā?

Patlaban daudzbērnu ģimenes 
locekļiem iespēja iegādāties biļeti 
ar atlaidi ir autoostas vai vilciena 
stacijas kasēs un transportlīdzeklī 
pie tā vadītāja. Plānots, ka sep-
tembrī tiks ieviests risinājums, 
lai daudzbērnu ģime nes varētu 
iegādāties biļeti ar atlaidi braucie-
nam reģionālo maršrutu autobu-
sos. Brauciena laikā daudz bērnu 
ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ 
Ģimenes kartei un personu aplie-
cinošanm dokumentam – pasei 
vai ID kartei – un skolēnu aplie-
cībai. 

Kā var atpazīt 3+ Ģimenes 
karti?

Kartes priekšpusē ir norādīts 
tās īpašnieka vārds un uzvārds, 
kā arī hologramma sudraba krāsā. 
Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts 
visu bērnu vārds un uzvārds, kā 
arī kartes derīguma termiņš. 

Vai 3+ Ģimenes kartes pir-
majā pusē ir norādīti abu 
vecāku vārdi?

Saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem 3+ Ģimenes kartes priekš
pusē ir jānorāda tās īpašnieks, un 
tas nozīmē, ka abu vecāku vārds 
un uzvārds tajā ne var tikt attēlots. 
Patlaban Sabiedrības integrācijas 
fonds vienai daudzbērnu ģimenei 
izsniedz ne vairāk kā divas kartes, 
un tās tiek izsniegtas vecākiem.

Vai atlaidi var saņemt, brau-
cot arī Rīgas sabiedriskajā 
transportā?

Deviņās Latvijas lielajās pil-
sētās sabiedriskā transporta 
pakalpojuma pasūtītāja ir pil-
sētas dome, nevis valsts, tādēļ 
atlaide 25% apmērā no vienas 
biļetes cenas un 20% apmērā no 
abonementa biļetes cenas nav 
spēkā republikas nozīmes pilsētu 
sabiedriskajā transportā (piemē-
ram, Rīgas satiksmes transportlī-
dzekļos).

Vai daudzbērnu ģimenēm 
piešķirtā atlaide attiecas arī uz 
bagāžas pārvadāšanu?

Visiem braukšanas maksas 
atvieglojumu saņēmējiem, tostarp 
daudzbērnu ģimenēm, par bagā-
žas pārvadāšanu būs jā maksā 
tāpat kā jebkuram citam pasažie-
rim. Valsts ir apņēmusies deļēji 
segt daudzbērnu ģimenes locekļu 
braucienus, bet neapņemas segt 
izdevumus par to, ka šī pasažieru 
kategoriju pārvadā lielu bagāžu. 

Jautājumu, kas saistīti ar 3+ 
Ģimenes kartes izsniegšanas vai 
lietošanas nosacījumiem, gadī-
jumā aicinām sazināties ar Sabied-
rības integrācijas fondu, zvanot pa 
tālruni 67078174. Papildu infor-
mācija pieejama mājaslapā www.
godagimene.lv. 

Informāciju sagatavoja:
Zane Plone,

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta direkcija

cībai. Ja kontrolieri konstatē, ka 
daudzbērnu ģimenes loceklim ir 
izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi 
nav 3+ Ģimenes kartes vai per-
sonu apliecinoša dokumenta vai 
skolēnu apliecības, uzskatāms, ka 
pasažierim nav braucienam derī-
gas biļetes. Par braukšanu sabied-
riskā transportā bez braukšanai 
derīgas biļetes pārvadātāja kon-
troles dienests ir tiesīgs piemērot 
pasažierim naudas sodu. Ja attie-
cīgais pasažieris vēlas turpināt 
ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas 
viņam ir iespēja iegādāties jaunu 
braukšanas biļeti, veicot pilnu 
biļetes cenas apmaksu. Ja pasažie-
ris nevēlas pirkt biļeti, kontrolie-
ris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt 
no transportlīdzekļa nākamajā 
pieturvietā vai kontroles punktā. 
Bērnu vecumā līdz 15 gadiem 
kontrolieris drīkst izsēdināt no 
transportlīdzekļa tikai tad, ja 
bērns tiks nogādāts tuvākajā poli-
cijas iecirknī. 

Vai biļete ar atlaidi pienākas 
tikai tad, kad visa ģimene brauc 
kopā?

Katrs daudzbērnu ģimenes 
loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 
25% apmērā no vienas biļetes 
cenas un 20% apmērā no abone-
menta biļetes cenas gan tad, kad 
visa ģimene sabiedriskajā trans-
portā brauc kopā, gan arī tad, kad 
katrs ģimenes loceklis, tostarp 
bērni, brauc atsevišķi. 

Vai abonementa biļetes ir 
ieviestas visos maršrutos?

Abonementa biļetes ir pieeja-
mas vairāk nekā 500 reģionālo 
autobusu maršrutu, un mēs aici-
nām pasažierus informēt mūs un 
pārvadātāju par tiem maršrutiem, 
kuros tās vēl vajadzētu ieviest. 
Abonementa biļetes var iegādā-

http://www.ainavudargumi.lv
http://www.ainavudargumi.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
http://www.ainavudargumi.lv
http://www.atd.lv/sites/default/files/Marsruti_abonementa_biletes.pdf
http://www.godagimene.lv
http://www.godagimene.lv
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Septembra mēneša lappusi 
Pārgaujas novada kalendārā 
“Naktsmītnes Pārgaujas novadā” 
rotā viesu māja “Vējiņi”, kas 
atrodas Straupes pagastā. 
Kalendārs vēsta, ka brīvdienu 
māja atrodas netālu no šosejas, 
bet sajūta kā Dieva ausī. Uz 
sarunu tiekos ar “Vējiņu” 
saimniekiem Jāni Krujeli kurš 
izrādīja plašo, skaisto teritoriju 
un Sandu MuižnieciKrujeli, 
kura uzņēmās stāstnieces lomu. 

no tajā laikā populārā izdevuma 
“Padomju Jaunatne”. Viņš alas 
safotografēja, uzrakstīja iespai-
dīgu rakstu. Pēc tam maz pama-
zām sāka braukt cilvēki, bet mēs 
vienkārši parādījām viņiem, uz 
kuru pusi ir alas un viss. Nāka-
mais lielais solis bija vecāku 
aiziešana no darba. Tētis to 
izdarīja pirmais. Sāka nopietnāk 
saimniekot, un cilvēku, kuri inte-
resējās par alām palika arvien 
vairāk. Tajā brīdī sapratām, ka 
kaut kas ir jādara, piemēram, 
jānodrošina viesus ar gumijas 
zābakiem un lukturīšiem, kā arī 
vienmēr kāds no mājiniekiem 
interesentus pavadīja. Tad sākās 
nākamā problēma – cilvēki pat 
vienpadsmitos vakarā un sešos 
no rīta brauca šeit skatīties alas, 
viņi bija jāpavada, un tad mums 
bija jādomā, kāpēc mēs vispār to 
darām, kāpēc visu cauru dienu 
strādājam, tērējam savu brīvo 
laiku, ieguldām savus finanšu 
resursus? Kam mēs to darām?  
Sākumā bija grūti prasīt cil-
vēkiem samaksu. Arī pašiem 
viesiem bija jautājumi, kāpēc 
viņiem jāmaksā par alu apska-
tīšanu? Bet nu pēc tam nācās 
skaidrot, ka viņi staigā pa 
nopļautu taku nevis krūmiem, 

ka teritorija tiek kopta un labie-
kārtota. Tagad tas viss cilvēkiem 
ir saprotams un pieņemams. 
Tūrisms strauji attīstījās, bet tad 
cilvēki arvien biežāk uzdeva jau-
tājumu, vai šeit var nakšņot. Tad 
pirti, kura iesākumā tika celta 
pašu vajadzībām, pārbūvējām 
par brīvdienu māju, pielāgojot 
to tūristu nepieciešamībām. 
Visu šo laiku saimnieki šeit bija 
vecāki – Andis un Melita, kuri 
šobrīd saimnieko “Paegļos” pie 
Sāruma. Es ar vīru un bērniem 
vienkārši šeit braucām brīvdie-
nās no Rīgas, palīdzējām un strā-
dājām līdz kādā dienā tētis man 
zvanīja un jautāja: “Sanda, vai tu 
brauksi saimniekot uz Vējiņiem? 
Saki jā vai nē”! Tas bija brīdis, 
kad vecāki, arī mēs, braukājot 
katru nedēļu no Rīgas uz šejieni 
un atpakaļ, rāvāmies uz visām 
pusēm. Bērnam tieši bija jāsāk 
iet pirmajā klasē un tā vietā, lai 
reģistrētu viņu kādā no Rīgas 
skolām, izvēlējāmies novada vie-
tējo izglītības iestādi un jau kādu 
laiku esam šeit. 

I. B.: Kad ir “Vējiņu” sezona?
S. M. K.: Īsto sezonu var ieda-

līt vairākās daļās. Kad runa 
ir par alām, tad no maija, kad 
skolēni sāk braukt ekskursijās, 
ir sezonas sākums. Tā turpinās 
visu vasaru, kad brauc ģime-
nes ar bērniem un individuālie 
ceļotāji. Rudenī sezona atkal 
noslēdzas ar skolēnu ekskursi-
jām. Viss ir atkarīgs no tā, kādi ir 
laik apstākļi. Nakšņotājus vien-
mēr var gribēt vairāk. Pa ziemu 
vairāk šeit nakšņo tādi ballētāji. 
Vasarās ir tādi klienti, kas šeit 
nakšņo un dzīvo nedēļu, kā arī 
vasarā tiek jau saņemtas pirmās 
rezervācijas ziemas sezonai. 

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

S. M. K.: Ļoti praktiski runā-
jot, mūsu trumpis ir klusums 
un miers, kas te valda. Ļoti lielu 
uzmanību pievēršam tam, lai, 
piemēram, ja brīvdienu mājā 
nakšņo ģimene, lai telšu vietās 
nebūtu lielas un skaļas kompā-
nijas. Galvenais, lai nesāk bļaus-
tīties vai pārlieku skaļi dziedāt 
pie Ugunskura. Tas var traucēt 
citiem. Mums, saimniekojot tas 
netraucē, bet pie upes ļoti labi 
viss skan un atskan. Tiem, kuri 

jau zina, uz kurieni brauc, miers 
un klusums ir ļoti svarīgs. Esam 
īpaši arī ar to, ka šeit ir labs “pie-
turas punkts” laivotājiem. Bieži 
vien tie, kuri pa Braslu laivo, 
izceļas krastā, lai aplūkotu alas 
vai arī lai pārlaistu nakti. 

I. B.: Kādas atpūtas iespējas 
piedāvājat?

S. M. K.: Mēs piedāvājam eks-
kursijas dabā ar gidu, nakšņo-
šanu brīvdienu mājā, kā arī 
teltīs, pieņemam arī kemperus, 
kā arī vienkārši piknika vietas. 
Lielajām grupām piedāvājam 
arī ēdināšanu ar vienkāršu mal-
tīti – uz ugunskura vārītu zupu. 
Ziemā taisām rūķu pasākumus, 
lai arī tad dzīve būtu košāka un 
aktīvāka, kā arī kopš atļauta lau-
lību reģistrācija ārpus tam pare-
dzētajām telpām, Braslas krastā 
notikušas jau vairākas laulību 
ceremonijas. Visu rīkojot un 
organizējot, jūtos kā zivs ūdenī 
– ļoti patīk. 

I. B. Kas pie Jums viesojas 
biežāk – vietējie iedzīvotāji 
vai ārzemnieki?

S. M. K.: Uz alām pavisam 
noteikti biežāk brauc Latvijas 
iedzīvotāji, bet nakšņot brīv-
dienu mājā vai savos kemperos 
pār svarā ārzemnieki, bet tel-
tīs Latvijas iedzīvotāji. Šova-
sar izteikti bija jūtama tūristu 
plūsma no Izraēlas. Ir arī tādi 
patstāvīgie klienti, kas katru 
gadu dodas pavasara ekskursi-
jās pa Vidzemes puses ūdeņiem 
un viņiem svarīgākais ir slap-
jais palu laiks, pie mums gan vēl 
nekas īsti nenotiek. Ekskursija 
tomēr vienmēr notiek, un tas ir 
mans balss un mēles treniņš. 

I. B.: Kā potenciālie viesi 
un citi interesenti ar Jums 
sa zinās?

S. M. K.: Telefoniski, kas man 
patīk arī vislabāk, jo tas ir visēr-
tākais saziņas veids. Tādejādi uz 
visiem jautājumiem var atbildēt 
uzreiz. Ļoti daudzi arī raksta 
epastā, tomēr šī saziņa nevedas 
tik raiti, jo cilvēkiem ir tendence 
savus jautājumus epastos sūtīt 
pa vienam. Un Cilvēkiem inte-
resē detaļas. Jānis “Vējiņus” pār-
stāv arī dažādās starptautiskās 
tūrisma izstādēs, kuras arī ir vei-
cinājušas, piemēram, lietuviešu 
pieplūdumu. 

Brīvdienu māja “Vējiņi” – te ir sajūta kā 
Dieva ausī

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

S. M. K.: Pirmajos gados vis
pār nesapratām ne rīta, ne 
va kara, kā arī vasarās ir ļoti 
daudz darba. Nedaudz vieglāk 
ir kopš tā brīža, kad pie mums 
strādā jaunieši, kuri ir gidi, viņi 
ved tūristu grupas uz alām. Mēs 
paši cenšamies vasarā divas, trīs 
dienas vismaz pa Latviju ar rite-
ņiem kaut kur aizbraukt, ar lai-
vām izbraukt. Ziemā bēr niem ir 
skola. Es pati atpūšos piektdienu 
vakaros, dejojot deju kolektīvā 
Straupē. Esmu ļoti apmierināta 
ar savu izvēli. Tā ir legāla iespēja 
tikt no mājas ārā. Man ļoti patīk. 
Arī dārzs ir mana atpūtas vieta. 
Nevarētu teikt, ka man ļoti patīk 
ravēt, bet dārzam netuvojas ne 
kaķi, ne suņi, ne bērni. Ar vīru 
Jāni daudz lasām grāmatas, kas 
arī ir viņa hobijs.  

I. B.: Vai pašiem izdodas 
iz baudīt to, ko piedāvājat 
ci tiem?

S. M. K.: Man patīk tas miers, 
kas ir te. To arī izbaudu vis-
vairāk, vienatnē dzerot kafiju. 
Man patīk arī iet pirtī, bet es to 
daru ļoti reti, jo īsti negribas iet 
Vējiņu pirtī. Ir sajūta, ka tā ir 
vieta viesiem, ne mums. Katru 
gadu šeit, zem ozola, svinam 
Jāņus. Patiesībā jau neizdodas 
visu izbaudīt. Bet es izbaudu 
tos mirkļus, kad aizvedu grupu 
uz alām, ieslēdzu tur gaismu, un 
visi aiz sajūsmas un skaistuma 
noelšas. Pirms kāda laika, kad 
Pārgaujas novada svētkos vietē-
jiem iedzīvotājiem tika piedāvā-
tas ekskursijas pa novadu, bija 
pieteikta 100 cilvēku ekskursija. 
Datums sakrita arī ar Lavandu 
svētkiem Limbažu pusē, kad 
arī mums ir liels cilvēku pieplū-
dums. Tieši tajā laikā arī biju 
palikusi bez gidiem, un pirmo 
reizi man bija sajūta, ka ir bail. 
Sapratu, ka mani neuztrauc tie 
viesi, kas brauca no tālienes, vis-
svarīgākais man tajā brīdī bija 
vietējo iedzīvotāju vērtējums, 
bija svarīgi, lai viņiem viss patīk 
un apmierina. Pēc ekskursijas 
visi tie 100 cilvēki man aplau-
dēja un sajūtas bija fantastiskas. 
Man ļoti valdzina sarunas ar cil-
vēkiem, kuri pie mums ciemojas 
no visdažādākajām pasaules vie-
tām. Tā nav sausa informācija no 
tūrisma ceļvežiem, bet gan reālā 
dzīve. Tomēr, tad, kad atbrauc 
ārzemnieki, tad galvenais komu-
nikators ir Jānis. Viņš to prot, 
viņam izdodas un ir īpaša pieeja. 

Brīvdienu māja “Vējiņi” ir 
piemērota naktsmītne ģimenēm 
ar bērniem, mājā ir viss nepie-
ciešamais netraucētai atpūtai. 
Te valda klusums un miers, 
un patīkams bonuss ir iespēja 
apskatīt pazemes ezerus. Atpū-
tas vieta atrodas vien 4 km no 
Inčukalna – Valmieras šosejas, 
Straupes pagastā. Savu vizīti 
pieteikt vai naktsmītni rezervēt 
var, zvanot pa tālr.: 29354189 
vai 29289796, kā arī rakstot uz 
pazemesezeri@gmail.com. 

Iluta Beķere (I. B.): Kad un 
kā Jums radās idejas par viesu 
mājas veidošanu?

Sanda Krujele (S. M. K.): Īste-
nībā šī ideja nemaz nepieder 
mums. Deviņdesmitajos gados 
māju mantojumā no vectēva 
ieguva vecāki, un tajā laikā nevie
nam nebija pat doma, ka tas viss 
izvērtīsies tā, kā tas ir šodien. 
Es tajā laikā mācījos pilsētā, un 
vecāki arī tur strādāja. Mūsu 
ikdiena aizritēja Valmierā. Sākot-
nēji bija vēlme vienkārši iekārtot 
savu vasaras māju, kur doties, 
kur iekopt dārzu. Iesākumā šeit 
bija liela nekārtība – bija vajadzī-
gas un tika rīkotas daudzas tal-
kas. Pēc tam pamazām viss sāka 
veidoties tūrismam par labu. 
Paši zinājām par alām, bet neko 
vairāk par to, kas slēpjas to dzī-
lēs nezinājām. Tētim Andim bija 
tādi atraktīvi draugi, kuri arī ar 
šņorēm ap vidu un laivām ielai-
dās alās iekšā, lai visu izpētītu. 
Apskatījāmies, izpētījām un vai-
rāk neko nedarījām. Kādu laiku 
tā arī bija. Tad reizēs, kad ciemos 
atbrauca kāds radinieks, mēs 
parādījām šīs alas. Reizēm šeit 
ieklīda kāds pētnieks vai žur-
nālists, un reiz ar mugursomu 
plecos šeit ieradās žurnālists 

Daudzbērnu ģimeņu locekļiem iespējams pārvietoties ar 
atlaidi reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos

Brīvdienu māja “Vējiņi”. Foto: Iluta 
Beķere

Jānis Krujelis ar bērniem. Foto no personīgā arhīva.

Sanda Muižniece-Krujele ar dēliem. Foto no personīgā arhīva.

mailto:pazemesezeri@gmail.com
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26. augustā Raiskumā valdīja 
īpaši sportiska atmosfēra, jo 
Raiskuma internātpamatskolas 
 rehabilitācijas centra sporta 
laukumā notika ikgadējie Pār-
gaujas novada sporta svētki. 
Šajā gadā svētku dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties dažādās 
individuālajās disciplīnās, pie-
mēram, šautriņu mešanā, lodes 
grūšanā, “Molkky” ķegļu spēlē, 
riteņbraukšanā, kā arī zolītē. 
Notika arī komandu sacensī-
bas – futbols, volejbols un virves 
vilkšana. Pašiem mazākajiem 
bija iespēja izklaidēties piepūša-
majās atrakcijās.

Spītējot laikapstākļiem, kas 
sporta svētku laikā bija mai-
nīgi un mānīgi, visas disciplīnas 
notika un gan dalībniekos, gan 
līdzjutējos bija jūtams sacensību 
gars, jo sporta svētku atklāšanā 
Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājs Imants Kalniņš, novēlot 
visiem veiksmi, teica: “Lai uzvar 
spēcīgākais un stiprākais”!

Pirmā sporta svētku discip-
līna, kura sākās visagrāk – plkst. 
10.00, bija riteņbraukšana, kurā 
dalībnieki startēja vairākās 
vecuma grupās. Bija divi marš-
ruti – apkārt Raiskuma ezeram 
un apkārt Raiskuma un Auciema 
ezeriem. Jaunākajiem riteņbrau-
cējiem bija jābrauc pa īsāko mar-
šrutu apkārt Raiskuma ezeram, 
bet pieredzes bagātākiem brau-
cējiem apkārt abiem – Raiskuma 
un Auciema ezeriem. Šajā discip-
līnā veiksmīgākie bija:

6 – 10 gadu vecuma grupā 
1. vieta Renārs Ruža
2. vieta Lauris Šterns
3. vieta Elizabete Melngalve
10 – 13 gadu vecuma grupā 

meitenēm
1. vieta Sabīne Strazdiņa
2. vieta Elva Pužule
3. vieta Eleonora Federe
10 – 13 gadu vecuma grupā 

puišiem
1. vieta Ričards Petaks
2. vieta Roberts Gūtmanis
3. vieta Rinalds Ruža
14 – 17 gadu vecuma grupā 

puišiem
1. vieta Rodžers Petaks
2. vieta Ritvars Priedītis
3. vieta Emīls Rainers Barkāns
Vīriešu grupā
1. vieta Jānis Kolego
2. vieta Ričards Krims
3. vieta Gatis Šterns
Sieviešu grupā
1. vieta Liene Nolberga
2. vieta Daiga Hofmane
3. vieta Inese Lunte
Arī pašiem mazākajiem riteņ-

braucējiem, kuri vēl nav sasnie-
guši 6 gadu vecumu, bija iespēja 
piedalīties un braukt apkārt 
Raiskuma pagasta pārvaldes 
ēkai, kur ātrākie bija Jānis Ruža, 
Edgars Reiniks un Oto Šterns. 
Specbalva tika pasniegta Leo-
nīdam Gammešmidtam, kuram 

vajadzēja startēt vecuma grupā 
līdz 6 gadu vecumam un braukt 
apkārt pagasta pārvaldes ēkai. 
Tā vietā viņš apbrauca apkārt 
Raiskuma ezeram. 

Lielu atsaucību no apmeklē-
tāju puses izpelnījās individuālā 
disciplīna – šautriņu mešana. 
Piedalījās gan lieli, gan mazi. 
Rezultatīvākie bija:

Sieviešu grupā
1. vieta ar 163 punktiem, Kate 

Medne
2. vieta ar 137 punktiem, 

Annija Abzalone
3. vieta ar 134 punktiem, 

Beāte Bērziņa
10 – 18 gadu vecuma grupā 

meitenēm
1. vieta ar 137 punktiem, 

Evija Lilija Barkāne
2. vieta ar 134 punktiem, 

Anete Dzene
3. vieta ar 101 punktu, Laura 

Rastaka
6 – 10 gadu vecuma grupā 

meitenēm
1. vieta ar 98 punktiem, Liāna 

Podziņa
2. vieta ar 93 punktiem, Elīna 

Elizabete Rutkovska
3. vieta ar 62 punktiem, 

Melānija Capa
Vīriešu grupā
1. vieta ar 199 punktiem, 

Ritvars Kārkliņš
2. vieta ar 188 punktiem, 

Vairis Zaduņenko
3. vieta ar 174 punktiem, 

Artūrs Pakalns
10 – 18 gadu vecuma grupā 

puišiem
1. vieta un 2. vieta ar 132 

punktiem, Rolands Brūveris un 
Adrians Zondaks

3. vieta ar 115 punktiem, 
Kristiāns Pālens

6 – 10 gadu vecuma grupā 
puišiem

1. vieta ar 112 punktiem, 
Pauls Grava

2. vieta ar 69 punktiem, 
Mārcis Reiniks

vecuma grupā līdz 6 gadiem
1. vieta ar 75 punktiem, Emīls 

Lapiņš
2. vieta ar 33 punktiem, 

Klinta Krastiņa
“Molkky” ķegļu spēlē rezul

tatīvākie bija 3 jaunieši:
1. vieta Jānis Brūveris
2. vieta Elza Pulkstene
3. vieta Arvīds Grāvelis

Īpaša uzmanība tika pie
vērsta lodes grūšanai. Ciemos 
bija ieradies vieglatlēts, lodes 
grūdējs Māris Urtāns, kurš 
visiem interesentiem rādīja 
paraugdemonstrējumus un snie-
dza konsultācijas lodes grūšanā. 
Šī disciplīna bija īpaša arī ar to, 
ka pirmās vietas ieguvējs vīriešu 
grupā izcīnīja Kārļa Brieža pie-
miņas balva, uz kuras tiks iegra-
vēts uzvarētāja vārds.

Lodes grūšanā spēcīgākie 
bija:

Sieviešu grupā
1. vieta ar rezultātu 8,96 m, 

Gita Hofmane
2. vieta ar rezultātu 8.71 m, 

Ieva Moroza
3. vieta ar rezultātu 8.42 m, 

Agnese Kārkliņa
Vīriešu grupā
1. vieta ar rezultātu 15, 45 m, 

Rolands Točonovs
2. vieta ar rezultātu 12,59 m, 

Gatis Paeglis
3. vieta ar rezultātu 12.40 m, 

Jēkabs Šmits
Viena no individuālajām dis-

ciplīnām bija arī zolītes spēlē-
šana, kas pulcēja daudz dalīb-
nieku. Zolītē vislabāk veicās:

1. vieta Viesturs Salmiņš
2. vieta Einārs Kurmis
3. vieta Lauris Grāvelis
Specbalvu par drosmi un 

labiem rezultātiem ieguva arī 
vienīgā sieviete, kura piedalījās 
šajā disciplīnā – Gunta Valtere. 

Komandu disciplīnas sporta 
svētkos parasti ir ļoti atzītas 
un populāras. Šogad futbola 
laukumā ar spēkiem mērojās 
6 komandas. Tās izrādīja cīņas 
sparu un apbrīnojamu koman-
das garu visas dienas garumā. 
Spēcīgākās izrādījās:

1. vieta komandai “Straupe”, 
kuras sastāvā bija Ilgvars Put-
niņš, Alvils Zauers, Sandis 
Ezers, Elvis Kreitūzis, Kristers 
Kalniņš, Edgars Škļarovs, Jānis 
Šteinbergs, Artūrs Gūtmanis, 
Vairis Zaduņenko, Mareks Gruz-
diņšCīrulis.

2. vieta komandai “Puta”, 
kuras sastāvā bija Vitālijs Iva-
novs, Māris Kļaviņš, Andris 
Grīnbergs, Artjoms Tkačenko, 
Laurentijs Šarovs, Kristaps Polis, 
Dans Amirhanovs, Andrejs Ļebe-
djevs, Edgars Jolkins, Dmitrijs 
Martinovs.

Pārgaujas novada sporta 
svētku rezultāti

3. vieta komandai “Impar”, 
kuras satāvā bija Kristaps Ķīku-
lis, Nauris Grakovičs, Rolands 
Točonovs, Toms Ķīkulis, Dairis 
Vārsbergs, Ričards Čerņavskis. 

Volejbolā, kur komandas spē-
kiem mērojās visilgāk, arī nori-
sinājās spraigas cīņas un bija 
jūtams gan komandas biedru, 
gan līdzjutēju atbalsts spēlētā-
jiem. Volejbolā veiksmī gākās 
komandas bija:

1. vieta komandai “Nav ideju”, 
tās sastāvā bija Oskars Urbāns, 
Ilmārs Urbāns, Aldis Pastars, 
Vairis Zaduņenko.

2. vieta komandai “Budžeta 
variants”, kuras sastāvā bija Artis 
Jonass, Jānis Bērziņš, Ritvars 
Kārkliņš, Artūrs Pakalns.

3. vieta komandai “Auciems”, 

kurā bija spēlētāji – Aivis 
Bukovskis, Steinārs Brūveris, 
Ričards Čerņavskis, Anrijs Vents 
un Beāte Bērziņa. 

Virves vilkšanā, kas bija viena 
no dienas pēdējām disciplīnām, 
piedalījās vien 3 komandas, 
kuras sacentās savā starpā un 
ierindojās šādā secībā:

1. vieta komandai “6 resn
vēderi”

2. vieta komandai “Auciems”
3. vieta komandai “Barsa”.

Pateicamies visiem Pārgaujas 
novada sporta svētku dalībnie-
kiem un apmeklētājiem par izrā-
dīto interesei, par piedalīšanos, 
par ieteikumiem nākamajiem 
sporta svētkiem. Uz tikšanos 
nākamgad Pārgaujas novada 
sporta svētkos, kas notiks Stalbē!

Haralds Bruņinieks, 
sacensību galvenais tiesnesis

Noslēdzies Latvijas čem-
pionāta atlētiskajā vingrošanā 
6. posms. Šoreiz dalībnieki sa
centās 60 metru skrējienā, 1000 
metru distancē, tālumā un gra-
nātas mešanā. Sacensības notika 
Ropažu novada Zaķumuižas sta-
dionā.

Sacensību rezultāti
 Pusaudžu vecuma grupā: 

1. vieta – Dāvim Stabrovskim 
(Ropaži), 2.vieta – Jūlijam 
Brutānam
 Jauniešu grupā
1. vieta  Dāvim Lūkam (Cēsis)
 Vīriešu grupā:
1. vieta – Steināram Brūverim 
(Pārgaujas novads), 2. vieta  – 
Jurijam Gammeršmitam (Pār 
gaujas novads), 3. vieta – Lau rim 
Berkulim (Pārgaujas no vads)
 Senioru grupā:
1. vieta – Ivaram Oraševskim 
(Pārgaujas novads), 2. vieta – 
Valdim Mednim (Pārgaujas 
novads)
 Bērnu grupā
1. vieta – Annai Čepjolkinai (Ko
cēnu novads)
 Pusaudzēm
1. vieta – Sannijai Brakovskai 
(Pārgaujas novads), 2.vieta – 

Nikolai Uržai (Ropažu novads)
 Jaunietēm:
1. vieta  Montai Vimbai (Kocēnu 
pamatskola)
 Juniorēm:
1. vieta – Gitai Hofmanei (Pār-
gaujas novads)
 Sievietēm
1. vieta – Margitai Zariņai (Pār-
gaujas novads)
 Seniorēm: 
1. un 2. vietu dalīja Olga Ora-
ševska un Daiga Hofmane 
(Pārgaujas novads)
Par sacensību absolūtajiem 
uz varētājiem kļuva:
 vīriešu kategorijā 1. vieta – 
Steināram Brūverim (Pārgau-
jas novads), 2.vieta – Jurijam 
Gammeršmitam (Pārgaujas 
novads), 3. vieta –Laurim Ber-
kulim (Pārgaujas novads);
 sieviešu kategorijā 1. vieta – 
Gitai Hofmanei (Pārgaujas no 
vads), 2.vieta – Montai Vimbai 
(Ko  cēnu pamatskola), 3. vieta – 
Mar gitai Zariņai (Pārgaujas 
novads)

Paldies sacensību organizato-
riem – Ropažu novadam, kā arī 
sacensību atbalstītājiem Latvijas 
Tautas sporta asociācijai. Nāka-
mās sacensības – 30 km riteņ-
braukšana pa meža apvidu.

Atlētiskās 
vingrošanas 
6. posms

Meitenes, riteņbraukšanas godalgu saņēmējas, vecuma grupā no 
10 līdz 13 gadiem.

6. posma uzvarētāji.
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Amatiermākslas 
kolektīvi uzsāk 
jauno sezonu

Līdz ar oktobra atnākšanu, amatierkolektīvi uzsāk jauno sezonu. 
Ja arī Jums ir vēlme pavadīt brīvo laiku dziedot, dejojot vai spēlējot 
teātri, tad šis ir īstais laiks, lai pievienotos kādam Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīvam. Atgādinām, ka nākamgad notiks arī 
Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki, ja vēlaties tajos piedalīties, 
tad ir pēdējais laiks iesaistīties kādā no kolektīviem!

Pirmie mēģinājumi Pārgaujas novada amatiermākslas 
kolektīviem:

• Senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi”, vadītāja Ina 
Aizgale. Pirmais sezonas mēģinājums 2. oktobrī plkst. 19.00 
Raiskuma pagasta pārvaldē.

• Amatierteātris “Punkts uz i”, režisore Inese Kalniņa. Pirmais 
sezonas mēģinājums 4. oktobrī plkst.19.00 Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”.

• Raiskuma jauktais koris, diriģents Andris Rubenis. Pirmais 
sezonas mēģinājums 5. oktobrī plkst. 18.00 Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”.  

• Amatierteātris “Rozbeķēni”, režisore Inese Mangule. Abām 
grupām pirmais sezonas mēģinājums kopīgs 5. oktobrī plkst. 18.00 
Rozulas tautas namā.

• Senioru deju kopa “Papardīte”, vadītāja Ginta Berķe. Pirmais 
sezonas mēģinājums 4. oktobrī plkst. 16.00 Stalbes tautas namā. 

• Vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas”, vadītāja Elita 
Tomsone. Pirmais sezonas mēģinājums 5. oktobrī  plkst. 18.00 
Straupes pagasta tautas nama mazajā zālē.

• Straupes jauktais koris, diriģente Arta Zunde. Pirmais sezonas 
mēģinājums 3. oktobrī plkst.18.00 Straupes pagasta tautas namā.

• Amatierteātris “Sapņojums”, režisore Ināra Baltgalve. Pirmais 
sezonas mēģinājums 2. oktobrī  plkst. 20.00, Straupes pagasta 
tautas namā.

• Senioru deju kolektīvs “Munsturis”, vadītāja Ineta Indriksone. 
Pirmais sezonas mēģinājums 9. oktobrī plkst. 19.00 Straupes 
pagasta tautas namā. 

•  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe”, vadītāja Rudīte 
Jurciņa. Pirmais sezonas mēģinājums 13. oktobrī plkst. 20.00 Strau
pes pagasta tautas namā. 

• Deju kolektīvs “Idumeja” un “Idumejas” studija, vadītāja 
Ginta Berķe. Abām grupām kopīgs pirmais sezonas mēģinājums 
1. oktobrī plkst. 17.00 Straupes pagasta tautas namā.  

Oskara (8) vecāki datora 
vietā dēlam “iemaina” vectēvu – 
lai izsargātu bērnu no tīmekļa 
bīstamās ietekmes. Oskara cie-
mošanās pie vectēva sākas bez-
cerīgi – vecais Kode (65) liek 
strādāt vīriešu darbus un nepērk 
kārotās botas. Tāds vec tēvs maz-
dēlam nav vajadzīgs, un visi 
uzzina, ka aktīvais Atmo das cīnī-
tājs Paulis Kode “miris”… Vīriešu 
samierinātājas lomu uzņemas 
vecāmāte Irma Kode (60), kura 
palikusi bez skolotājas darba, jo 
mazpilsētā bērni “beigušies” un  

Koncertu sērija, kura aizsāk-
sies tieši Pārgaujas novadā, un 
kuras vienotā ideja ir pavadīt 
laiku patīkamā muzikālā gai-
sotnē ap aperitīva laiku, sāk-
sies 2017. gada oktobrī un tur-
pināsies veselu gadu līdz pat 
2018. gada oktobrim.

Mūziķi ieplānojuši ne vairāk 
un ne mazāk kā 40 kon certus, 
jo šis ir “Viņa un Viņas” jubilejas 
gads, viņi svinēs 40 gadu jubi-
leju. Ideja ir uzburt neformālu 
gaisotni, klausoties franču un 
latviešu melodijas saksofonistes 
un vijolnieces  Ilze Lejiņas un 
francūža saksofonista un ģitā-
rista Freda Ormēna izpildījumā.

Aperitīvs ir dzēriens pirms 
ēdiena, kurš veicina apetīti. 
Termins nāk no latīņu vārda 
„apertitiuvum”, kurš nozīmē 

„atvērējs”.  Francijā to izrunā 
aperitif.

Viņš – francūzis Freds 
Ormēns (Fred Hormain), lielisks 
mūziķis, džeza saksofonists, 
dziesmu autors un dziedātājs. 

Savulaik Luksemburgā iesil-
dījis pašu Candy Dulfer un Prince 
basģitāristu Larry Graham, gan 
arī spēlējis kopā ar Maceo Par-
ker bundzinieku Jamal Thomas. 
Rakstījis dziesmas saviem pro-
jektiem, kā arī pazīstamai franču 
dziedātājai Džesikai Markēzai 
(Jessica Marquez). Iespēlējis 
saksofona solo Laimas Vaikules 
albumā „Atkal mājās”, gan arī 
jauno latviešu dziedātāju pro-
jektos.

Viņa – Ilze Lejiņa, slavenā 
dāmu saksofona kvarteta „n[ex]t”
dibinātāja un soprāna saksofo-

niste, Rīgas saksofonu kvarteta 
saksofoniste, kura sastāvā iegu-
vusi Lielo Mūzikas Balvu. Spē-
lējusi saksofona solo Latvijas 
Nacionālās Operas orķestrī un 
Latvijas Nacionālajā simfonis-
kajā orķestrī. Bijusi profesionālā 
pūtēju orķestra Rīga koncert-
meistare. Piedalījusies dažādos 
internacionālos projektos ar 
fran ču, itāļu un luksemburgiešu 
mūziķiem.

Viņš un Viņa iepazinās pirms 
vienpadsmit gadiem Slovēnijā, 
Pasaules saksofonu kongresā. 
Kopš tās dienas viņi spēlē kopā, 
un romantiskais stāsts turpina 
plaukt dažādās Eiropas vietās – 
Latvijā, Francijā, Beļģijā, Vācijā, 
Polijā, Luksemburgā...

Darbosies bufete.
Ieejas maksa 3.00 EUR.

14. oktobrī plkst. 19.00 Rozulas tautas namā 
filma “vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

deputāts, vecāsmātes bijušais 
skolnieks Modrītis (33), skolu 
veikli pār devis. Lai novestu 
savu afēru līdz galam, viņš pie-
dāvā skolotājai vilinošu darbu, 
un sākas Oskara piedzīvojumu 
virtene ar vecāsmātes mācī-
šanu repot, nāves draudiem 
slimnīcā un āža ādas laistīšanu 
ar draudzenes Olgas (6) franču 
smaržām. Kopējais vectēva un 
mazdēla cīniņš pret vecāsmātes 
pāridarītāju liek ķildām aizmirs-
ties, un vainīgais saņem abu tais-
nības aizstāvju sarūpētu sodu, 

bet tūdaļ parādās likuma sargi 
un Kodem draud nepatikšanas, 
jo viņš nav izturējies ar pienā-
cīgu cieņu pret  viltīgo tautas 
kalpu. Oskars ir gatavs vectēvu 
glābt…

Mazdēla brīvdienas vectēva 
mājās beidzas negaidīti – izrā
dās, ka dzīve bez meliem var 
sagādāt prieku!   

Filmas režisors Varis Brasla, 
scenārija autors Alvis Lapiņš, 
ope rators Uldis Jancis, māks-
linieks Mārtiņš Milbrets, mon-
tāžas režisors Māris Bērziņš, 
komponists Emīls Zilberts; 
lomās: Mārtiņš Vilsons, Akve-
līna Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš 
Meiers, Uldis Dumpis, Markuss 
Jānis Eglītis (Oskars), Lauris 
Dzelzītis, Alise Polačenko, Inese 
Pudža, Vizma Kalme. 

Producents Gatis Upmalis
Studija F.O.R.M.A.
Ieejas maksa 2.00 EUR.

28. oktobrī plkst. 19.00 Straupes tautas namā
Aperitīva koncerts ar duetu „Viņš un Viņa”

Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu organizatore

 Pārgaujas novada svētku 
laikā četriem laimīgajiem bija 
iespēja tikt pie balvas  – lido-
juma virs Pārgaujas novada ar 
gaisa balonu. Šo iespēju ieguva 
Samanta Frīdenšteina, Madara 
Liniņa, Ginta Vasiļjeva un Gunta 
Galīte. 

 Ņemot vērā mainīgos laika 
apstākļus, bija ļoti grūti prog-
nozēt dienu, kurā notiks lido-
jums. Sākotnēji tika paziņoti 
vairāki datumi, bet lietus, vēja 
brāzmu un citu lidošanai nelab-
vēlīgu laikapstākļu dēļ tie tika 
atcelti. Kādā brīdi bija sajūta, 
ka šajā vasarā lidojumu veikt 
nebūs iespējams. Bet saulainajā 

27. augusta vakarā lidojums 
tomēr notika. 

 Uz to ieradās ne tikai četras 
veiksminieces, bet arī vesela 
līdzjutēju komanda. Visi ar nepa-
cietību gaidīja brīdi, kad gaisa 
balons būs gatavs pacelties virs 
Pārgaujas novada. Visas meite-
nes, kuras bija laimējušas lido-
jumu atzina, ka no augstuma ļoti 
bail neesot, tomēr neliels satrau-
kums un pozitīvs emociju pacē-
lums jūtams. Gunta Galīte atzina, 
ka pirms lidojuma sajūtas ir ļoti 
brīnišķīgas, jo lidojums ar gaisa 
balonu vienmēr ir bijis viņas 
sapnis un nu tas kļūst par rea-
litāti. Savukārt Ginta Vasiļeva, 
kura ir bērniņa gaidībās, sacīja, 
ka šis būšot jauns piedzīvojums 
abiem kopā. No aizraujošiem 

27. augustā notika lidojums virs 
Pārgaujas novada ar gaisa balonu

piedzīvojumiem Gintai nepa-
visam nav bail, jo, iepriekšējās 
meitas gaidībās esot, viņa devu-
sies nobraucienā pa bobsleja 
trasi. Laimīgā lidotāja Samanta 
Frīdenšteina pirms lidojuma 
bija nedaudz klusa, jo atzinās, ka 
satraukums dara savu. Savukārt 
pēc lidojuma Madara Liniņa pie-
bilda, ka šis bija lieliski noorga-
nizēts svētdienas vakars. Visas 
mei tenes pēc brauciena bija 
saņē mušas pozitīvas emocijas, 
ko nebija iespējams aprakstīt ar 
vārdiem. 

Novēlam visiem vairāk pozi-
tīvu un priekpilnu emociju 
ikdienā, kā arī uzdrošināties 
sapņot lietas, kas reizēm šķiet 
neiespējamas!

Foto: Madara Gasiņa
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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!

mūžībā
aizgājuši

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  1. un 15. oktobrī

Novadā dzimuši
Straupes pagastā
Kurts Pizāns
Kristers Voitešonoks
Pēteris Blumbergs
Māra Millere

Stalbes pagastā
Valija Golvere 84 g.v.

Straupes pagastā
Ella Pēterēna 83 g.v.

Raiskuma pagastā
Savelijs Atopkins 73 g.v.

Sveicam septembra 
jubilārus!

Raiskuma pagastā
Ausma Ruta Hvate – 81 gads
Miervaldis Jansons – 81 gads
Elvīra Kaņepe – 80 gadi
Vija Parkova – 80 gadi
Ilga Plūce – 85 gadi
Rūta Dzidra Zvirgzdiņa – 
     87 gadi

Stalbes pagastā
Roberts Kinstlers – 82 gadi
Leontīne Ozoliņa – 80 gadi
Natalija Zabaronoka – 80 gadi

Straupes pagastā
Rita Mieze – 82 gadi
Jevgenija Šnapste – 82 gadi
Dzintra Tijone – 80 gadi

Rudens klāt – 
vingrot sāc! 

Garajos rudens vakaros nesēdi 
mājās! Pievienojies kādai no vin-
grošanas grupām!  Jau 10 ga dus 
mūsu veselību uzlabo trenere 
Iveta. Vispusīgi, no aerobikas līdz 
jogai. Ir jautājumi? Droši zvani 
Ivetai, tālr. 29196350!
Tiekamies, sākot ar oktobri:
•	 Rozulas	tautas	namā	–			
    pirmdien, trešdien plkst. 19.30
•	 Auciemmuižā	–	otrdien,	
				ceturtdien	plkst.	19.30.
(Septembrī Rozulā - pirmdienās, 
Auciemā	–	ceturtdienās.)

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

27. augustā Raiskumā, kem-
pingā “Apaļkalns”, tika atklāts 
minigolfa laukums. Atklāšanas 
pasākumā viesojās arī Latvi-
jas minigolfa profesionāļi, kuri 
jaunizveidoto laukumu atzina 
par kvalitatīvu un augsti novēr-
tēja, sakot, ka laukums ir atbils-
tošs arī sacensību rīkošanai. 

“Apaļkalna” minigolfa lau-
kumā pieejami astoņpadsmit 
dažāda veida un grūtības 
pakāpju celiņi, kuros iespējams 
pārbaudīt savu veiklību un pre-
cizitāti. 

Minigolfa laukums ir atvērts 
jebkuram interesentam, tāpēc 

Iespēja spēlēt 
minigolfu tepat – 
kempingā “Apaļkalns”

gan Pārgaujas novada iedzīvo-
tāji, gan novada viesi ir laipni 
gaidīti “Apaļkalnā”, lai uzspēlētu 
minigolfu. 

Sīkākai informācijai: Juris 
Leimanis, tālr.: 29448188

Raiskuma pagasta kapos 7. oktobrī:              
plkst. 17.00 Unguru kapos,
plkst. 17.00 Strīķu kapos,
plkst. 18.00 Lenču kapos,
plkst. 19.30 Raiskuma kapos
Stalbes pagasta kapos 14. oktobrī
plkst. 17.00 Daibes kapos

SVECĪŠU VAKARI
Iepriekšējā mēneša “Pārgaujas Novada Vēstis” izdevumā nr. 97 

konstatēta kļūda. 3. lapaspusē, kurā atklāti pasākuma “Sakopta un 
videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2017” nominanti, nomināciju 
“Ieguldījums mājas apkārtnes novada skaistuma izveidē” Raiskuma 
pagastā saņēma māja ar nosaukumu “Salnieki”. Iepriekš bija norādīts 
nepareizs mājas nosaukums. Atvainojamies māju saimniekiem par 
neprecizitāti!

Aicinām rakstīt uz avize@pargaujasnovads.lv, ja kādā no rakstiem 
ieviesusies kļūda vai neprecīza informācija.
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