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Astoņi talantīgi amatnieki, 
noslēdzoties Swedbank projek-
tam “Meistars 21. gadsimtā”, kļu-
vuši par meistariem ne tikai savā 
arodā, bet arī digitālajā vidē. Kā 
viens no projekta  motivētāka-
jiem un lielāko izaugsmi pie-
dzīvojušajiem dalībniekiem 
apbalvots Reinis Lācis no Pār-
gaujas novada, kurš izgatavo 
unikāla dizaina koka paplātes. 
Dalībnieki trīs mēnešu garumā 
praktiskās nodarbībās apguva 
saziņai un savu izstrādājumu 
veiksmīgai pārdošanai nepiecie-
šamās digitālās prasmes.  

“Projekta gaitā kopā ar men-
toriem mācījos, kā savu produk-
ciju labāk popularizēt digitālajā 
vidē, kā rezultātā esmu izveidojis 
sev jaunu zīmolu “Lācis”. Pašam 
ļoti patīk un izskatās, ka patīk 
arī pircējiem! Pārliecinājos – 
lai augtu, jābūt atšķirīgam no 
citiem,” par sasniegto projektā 
stāsta koka apstrādes virtuozs 
Reinis Lācis. Viņš ikdienā strādā 
ar koku un darina paplātes 
ēdiena pasniegšanai, kā arī citus 
koka traukus. Pēdējā laikā sācis 
saņemt arī restorānu profesio-

Reinis Lācis no Pārgaujas 
kļuvis par “21. gadsimta 
meistaru”

nāļu specpasūtījumus. 
“Projekta centrā ir ideja, kā 

sa vienot tautas amatu meistaru 
tradicionālās prasmes ar digi-
tālajām, lai meistari būtu kon-
kurētspējīgi mūsdienu pasaulē, 
kur internets ir ienesis jaunus 
spēles noteikumus. “Meistars 
21. gadsimtā» nav tikai stāsts 
par konkrētiem meistariem, bet 

latviskās meistarības mūsdie-
nīgu pieejamību, iekļaušanos 
mūsu ikdienā, pieprasījumu pēc 
tās, latvisko meistarību kā mazā 
biznesa pamatu, kas sekmē tra-
dīciju pārmantošanu,” stāsta 
Swedbank Dziesmu un deju 
svētku projekta vadītāja Adriāna 
Kauliņa.

Turpinājums     lpp.

Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

Rudenīgā 29. septembra 
va karā Pārgaujas novada skolu 
pedagogi un skolu darbinieki 
tikās Skolotāju dienas pasākumā 
“Auciemmuižā”, šogad īpaši 
kuplā apmeklētāju lokā, pasā-
kumu apmeklējot 85 pedago-
giem un skolu darbiniekiem. 

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents 
savā apsveikumā skolotājiem 
atzina, ka ikdienas steigā netiek 
pietiekami novērtēts pedagogu 
darbs, bet tieši viņi ir tie, kas 
ieliek pamatus, kas pēc tam 
palīdz bērniem izaugt par, 
piemēram, izciliem ārstiem. 
Tieši tāpēc vismaz reizi gadā 
Skolotāju dienas pasākumā ir 
iespēja visiem skolotājiem un 

Septembra izskaņā 
aizvadīts Skolotāju dienas 
pasākums

skolu darbiniekiem pateikt 
paldies.

Šogad pedagogiem un skolu 
tehniskajiem darbiniekiem tika 

pasniegti 23 Pārgaujas novada 
domes atzinības raksti.

Turpinājums 3. lpp.

Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa un Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs, Hardijs Vents. Foto: Iluta Beķere
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Lietotne tika izveidota un 
laista klajā 2010. gada oktobrī un 
tā strauji ieguvusi popularitāti, 
un mūsdienās to izmanto vairāk 
nekā 800 miljoni iedzīvotāji, kuri 
katru dienu iemūžina un dalās 

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

Visu oktobra mēnesi, pie
daloties aptaujā Pārgaujas 
novada mājaslapā, iedzīvotāji 
tika aicināti izteikt savu viedokli 
par nepieciešamību novadam 
izveidot kontu mobilajā apli
kācijā Instagram. 

Instagram ir tiešsaistes mobi-
lais fotogrāfiju un video koplie-
tošanas pakalpojums, kas ir arī 
sociālais tīks. Tas ļauj lietotājiem 
uzņemt un rediģēt fotogrāfijas 
un video. Ar uzņemtajām foto
grāfijām un video uzreiz ir ispē-
jams dalīties arī citos sociālajos 
tīklos, piemēram, Facebook, 
Twitter, Tumblr, Flickr un citos. 

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums par 
nepieciešamību izveidot Pārgaujas novada 
kontu mobilajā lietotnē “Instagram”

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

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija 
(VARAM) atbildējusi uz Pārgau-
jas novada pašvaldības priekšli-
kumu vēstuli, kurā tika izteikts 
ierosinājums izvērtēt Ministru 
kabineta noteikumus nr. 317 
“Gaujas nacionālā parka indivi-
duālie aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumi” un izslēgt šajā 
tiesību normā noteikto kuģoša-
nas līdzekļu dzinēja jaudas iedo-
bežojumu. Pašvaldība min arī 
to, ka ir gatava pārņemt Rustēga 
(Ungura) ezera apsaimnieko-
šanu un izstrādāt apsaimnieko-
šanas plānu. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem 
Ministru kabineta noteikumiem, 
Ungura ezerā aizliegts pārvieto-
ties ar motolaivām, ūdensmoto-
cikliem un cita veida kuģošanas 
līdzekļiem, kura dzinēja jauda 
ir lielāka par 3,7 kW. Šāds aiz-
liegums pastāv, lai nodrošinātu 

īpaši aizsargājama biotopa eze-
renes (Isoetes), lobēlijas (Lobe-
lia) un krastenes (Littorella) aiz-
sardzību. 

Ministrija akcentē to, ka 
Ungura ezera izpēti plānots 
veikt Gaujas nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāna izstrā-
des ietvaros, kur arī tiks izvērtēti 
priekšlikumi un pamatojums 
nepieciešamajiem grozījumiem 
Gaujas nacionālā parka funkcio-
nālajā zonējumā un individu-
ālajos aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumos. VARAM savā 
atbildes vēstulē izsaka ietei-
kumu veikt vispusīgu ieintere-
sēto pušu aptauju, piemēram, 
vai atpūtniekus un makšķernie-
kus netraucē ūdensmotociklu 
klātbūtne, to radītais troksnis 
un ūdens viļņošanās, ko rada to 
klātbūtne. Ungura ezera dabas 
aizsardzības plānā* (2006. – 
2011. gadam) norādīts, ka tieši 
ezera ekosistēma un ainava ir 
galvenais ezera atpūtnieku pie-
saistes cēlonis. Pie tam ūdens 
motocikli var radīt vairākus 
no zīmīgus apdraudējumus – 

VARAM neatbalsta kuģošanas 
līdzekļu jaudas ierobežojuma 
atcelšanu Ungura ezerā

var traucēt putnus ligzdošanas 
laikā, traucē makšķerniekiem, 
atpūtniekiem, kā arī saceltie 
viļņi izrauj piekrastē augošās 
ezerenes, var palielināties pie-
sārņojums. 

Minētie faktori tiks izvēr-
tēti jaunajā Gaujas nacionālā 
parka dabas aizsardzības plānā, 
un ieinteresētās personas var 
sekot līdzi informācijai par 
plāna izstrādi, kā arī iesaistīties 
tā publiskās apspriešanas pro-
cesā, izsakot savu viedokli un 
priekšlikumus par dabas aiz-
sardzības plānā paredzētajiem 
pasākumiem un nepieciešama-
jiem grozījumiem normatīvajā 
regulējumā, ja tādi vajadzīgi. 
Informācija būs pieejama Dabas 
aizsardzības pārvaldes un Pār-
gaujas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnēs, vietējos laikrak-
stots, kā arī izlikta pašvaldības 
ēkās. 

* Ungura ezera dabas 
aizsardzības plāns (https://
www.daba.gov.lv/upload/
File/DAPi_apstiprin/Ungura_
ez_06.pdf)

Ilze Kalniņa,
kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 23  
jautājumi:

• deputāti noklausījās no 
vada pašvaldības izpilddirekto-
res Marutas Drubiņas sniegto 
pārskatu par 21.09.2016. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu;

• nolēma apstiprināt Pār-
gaujas novada pašvaldības  atlī-
dzības un sociālo garantiju noli-
kumu  un darba koplīgumu; 

• nolēma apstiprināt izglītī-
bas iestāžu izdevumu tāmi viena 
audzēkņa mācību izmaksām  
savstarpējo norēķinu sniegšanai 
par periodu no 2017. gada 1.sep-
tembra līdz 31. decembrim;

• nolēma piedzīt  nekustamā 
īpašuma nodokļa un nokavē-
juma naudu par desmit novada 
teritorijā esošiem nekustamiem 
īpašumiem; 

• nolēma piešķirt adresi 
Straupes pagasta nekustamā 
īpašuma zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajām būvēm; 

• nolēma par rezerves 
ze mes fondā ieskaitīto zemes 
vienību piekritību Pārgaujas 
no vada pašvaldībai; 

• nolēma pagarināt lēmuma 
pieņemšanas termiņu par pat-
vaļīgo būvniecību nekustamajā 
īpašumā Raiskuma pagastā;

• nolēma akceptēt  sabied-
rības ar ierobežotu atbildību 
“Limbažu ceļi” paredzēto dar-
bību: derīgo izrakteņu  ieguve   
smilts  grants un smilts ieguves 
paplašināšanu derīgo izrakteņu 
atradnē ”Apiņi”;

• nolēma izdot trīs saistošos 
noteikumus:

 Nr. 9  “Grozījumi Saistoša-
jos noteikumos Nr. 14 “Par 
atkritumu apsaimniekošanu 
Pārgaujas novada adminis-
tratīvajā teritorijā””, 
 Nr. 10 “Par materiālo atbal-
stu Pārgaujas novadā”,
 Nr. 11 “Par trūcīgas ģime
nes (personas) statusa noteik-
šanu Pārgaujas novadā”; 
• nolēma noslēgt zemes 

nomas līgumus par diviem Pār-
gaujas novada pašvaldībai pie-
derošajiem  nekustamajiem īpa-
šumiem Raiskuma pagastā;  

• nolēma atļaut uzsākt 
detālplānojuma izstrādi savrup-
māju būvniecībai nekustamā 
īpašuma  Aronijas iela 3, Rais-
kuma pagastā zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 4274 011 
0177;

• nolēma piešķirt nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka 
statusu; 

• nolēma ievietot personu  
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institū-
cijā;

• nolēma noslēgt dzīvojamo 
telpu īres līgumu par dzīvoja-
mām telpām pēc adreses “Bau-
kalni”, Plācis, Straupes pagasts.

Nākamā domes sēde notiks 
23. novembrī, plkst. 15.00  
Stalbē, komiteju sēdes – 16. 
novembrī.

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

Pārgaujas novada 
pašvaldības 19. oktobra 
domes sēdes apskats 

Jā, 30 balsis

Nē, 54 balsis

Vai Pārgaujas novadam 
būtu nepieciešams konts 

mobilajā aplikācijā 
“Instagram”?

Nav aktuāli, 
 32 balsis

47 %

26 %28 %

Detālplānojuma teritorija 
atrodas Raiskuma ciemā pie 
valsts autoceļa V287 uz zemes 
vienības, kur atrodas restorāns 
HOTELL “Zaķīši”.

Pārgaujas novada dome 
2017. gada 19. oktobra sēdē 
pieņēma lēmumu “Par detāl-
plānojuma izstrādi nekustama-

ar saviem mirkļiem. Lietotāju 
vidū ir gan privātpersonas, gan 
arī uzņēmumi, dažādas iestādes 
un organizācijas. Instagram ļoti 
veiksmīgi izmanto aizvien vairāk 
Latvijas pašvaldības, daloties 
ar savu novadu skaistākajiem 
dabas skatiem, uzņēmēju radī-
tajiem produktiem, amatnieku 
darinājumiem, kā arī iemūžinot 
spilgtākos mirkļus no pasāku-
miem un informējot par dažā-
dām aktualitātēm. 

Novembra mēneša
jautājums

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas nova-
dam būtu nepieciešama sava 
Jauniešu dome?

•     Jā
•     Nē
•     Nav aktuāli

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

jam īpašumam Aronijas iela 3, 
Raiskumā, Raiskuma pagasta, 
Pārgaujas novadā” (protokols 
Nr. 18.§).  

Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs: zemes gabala īpaš-
nieku pilnvarotā persona.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis: zemes gabalu sadalīt 
piecos zemes gabalos – trijos 
paredzēts projektēt un būvēt trīs 
savrupmājas, atsevišķā zemes 
vienībā  piebraucamo ceļu. 
Vienlaicīgi ar detālplānojuma 
izstrādi tiks uzsākts būvniecības 
process izstrādājot plānotajai 
savrupmāju apbūvei būvprojek-
tus minimālā sastāvā

Detālplānojuma izstrādātāji: 

arhitekte Vija Zlaugotne, arhi-
tekts Jānis Zlaugotnis. 

Ar detālplānojuma Darba 
uzdevumu var iepazīties Pār-
gaujas novada mājas lapāhttp://
pargaujasnovads.lv/ ATTĪSTĪ-
BAS PLĀNOŠANA/ Detālplāno-
jumi/ Aronijas iela 3.

Par detālplānojuma detali-
zētāku informāciju interesēties 
Raiskuma pagasta pārvaldes ēkā: 
“Pagastmāja”, Raiskums, Rais-
kuma pagasts, Pārgaujas novads 
pie detālplānojuma izstrādes 
vadītājas Attīstības plānošanas 
nodaļas teritorijas plānotājas 
Daces Rubles. tālrunis uzziņām: 
27809705, epasts: dace.ruble@
pargaujasnovads.lv. 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/Ungura_ez_06.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/Ungura_ez_06.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/Ungura_ez_06.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/Ungura_ez_06.pdf
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

13. oktobra vakarā Auciem-
muižā Pārgaujas novada iedzīvo-
tājus uz diskusiju aici nāja vēlē-
tāju apvienības “Domubiedri” 
pārstāvji – Alfs Lapsiņš, Guna 
Rukšāne, Juris Baltgalvis un 
Ādolfs Čudorāns, kuri ir arī Pār-
gaujas novada domes deputāti 
un sevi dēvē par opozīciju. 

Uz tikšanos bija ieradušies 
teju vai desmit iedzīvotāji no visa 
novada. Pasākuma moderatora 
lomu bija uzņēmies Auciema 
iedzīvotājs Aleksandrs Gulbis, 
kurš iepazīstināja atnākušos 
iedzīvotājus ar vēlētāju apvie
nības “Domubiedri” deputātiem, 
piesakot tos, kā arī deva vārdu 

tiem iedzīvotājiem, kuri vēlējās 
izteikties.  

Katrs no deputātiem rakstu-
roja savas sajūtas, kādas viņiem 
radušās, strādājot Pārgaujas 
novada domē. Gan iedzīvotāji, 
gan “Domubiedri” izklāstīja savu 
viedokli par dažādiem jautā
jumiem, kas attiecas uz tādām 
jomām, kā kultūra, amatier
kolektīvu vadītāju atalgojums, 
novada kultūras namu izmanto-
jums, uzņēmējdarbība, projektu 
realizēšana un nepiecieša mība, 
ceļu sakārtošana un tīrīšana, 
izglītība, kā arī Ungura ezera 
eko sistēma. Arī Pārgaujas no va
 da domes priekšsēdētāja viet
nieks Imants Kalniņš pāris 
stundu ilgušās diskusijas beigās 
pauda savu viedokli par šiem 
jautājumiem. 

Vēlētāju apvienība 
“Domubiedri” tiekas 
ar iedzīvotājiem

Turpinājums no 1. lpp.

No Straupes pamatskolas 
atzinību saņēma:

Evija Tiltiņa par iniciatīvu 
vides aktivitātēs; 

Iveta Adamsone par mazo 
projektu rakstīšanu skolas 
ma teriāli tehniskās bāzes uzla
bo šanai; 

Aiva Gūtmane par rezulta-
tīvu skolēnu sagatavošanu olim-
piādēm, zinātniskajiem lasīju-
miem un konkursiem;

Ligita Krūmiņa par iegul
dījumu Straupes pamat skolas 
attīstībā un izaugsmē;

Sergejs Parfenkovs par 
no zīmīgu ieguldījumu skolas 
vides sakopšanā un uzturēšanā; 

Ivans Grahoļskis par nozī

mīgu ieguldījumu skolas vides 
sakopšanā un uzturēšanā.

No Stalbes vidusskolas atzi
nību saņēma:

Renāte Hmeļņicka par ilg-
gadēju un nozīmīgu ieguldījumu 
skolēnu izglītošanā; 

Ilze Paegle par ilggadēju un 
nozīmīgu ieguldījumu skolēnu 
izglītošanā un skolēnu sagatavo-
šanu olimpiādēm; 

Marita Mazureviča-Motte 
par ieguldījumu pirmsskolas 
bēr nu muzikālajā izglītošanā 
un pirms skolas pasākumu vadī-
šanā; 

Indra Grāvele par ieguldī-
jumu struktūrvienības pirms-
skolas jomas attīstībā;

Solvita Jansone par nozīmī

 gu ieguldījumu un  inovatīviem 
ieteikumiem iestādes pirms
skolas skolotāja palīga   aukles  
darbā; 

Inta Rajecka ar nozīmīgu 
ieguldījumu iestādes bibliotēkas 
fonda pilnveides darbā un lasīt-
prasmes veicināšanā izglītoja-
miem, un skolēnu pētījuma “Par 
Virtakas iezi” organizēšanā.

No Raiskuma internātpa-
matskolas – rehabilitācijas 
centra atzinību saņēma:

Svetlana Jonāse par mēr-
ķtiecīgu darbu un ieguldījumu 
skolēnu personības veidošanā; 

Ilze Babahina par ieguldī-
jumu skolēniem nozīmīgu dzī-
ves prasmju apguvē un skolēnu 
radošo spēju pilnveidē;

Ilze Kalniņa par pozitīvas, uz 
sadarbību vērstas mācību vides 
veidošanu;

Rita Liepiņa par sasniegu-
miem skolēnu izaugsmes un 
radošuma veicināšanā; 

Anželika Sadovska par 
radošu darbu un ieguldījumu 
vērtību izpratnes veidošanā sko-
lēniem; 

Aija Kovisāre par ieguldī-
jumu emocionāli stabilas skolas 
vides veidošanā un atbildību vei-
cot darba pienākumus; 

Skaidrīte Raudiņa par iegul-
dījumu emocionāli stabilas sko-
las vides veidošanā un atbildību 
veicot darba pienākumus;

Dace Jānelsiņa par ieguldī-
jumu emocionāli stabilas skolas 
vides veidošanā un atbildību vei-
cot darba pienākumus;

Andis Bruņinieks par ilgga-
dēju apzinīgu darba pienākumu 
veikšanu; 

Šogad titulam “Gada peda-
gogs” tika saņemti divi pietei-
kumi no Straupes pamatskolas 
un Stalbes vidusskolas. Apbal-
vošanas komisijai šogad bija 
ļoti grūti izšķirties un vieno-
ties, kuram pedagogam piešķirt 
titulu “Gada pedagogs”, jo abu 
pedagogu ieguldītais darbs un 
sasniegumi bija līdzvērtīgi, tāpēc 
komisija lēma šogad piešķirt 
divus “Gada pedagoga” titulus. 

Stalbes vidusskolas “Gada 
pedagogs” Māra Buša. Skolo
tā ja strādā par matemātikas 
skolo tāju, vada izglītības iestā-
des Eko padomi, interešu izglī-
tības nodarbības vides zinībās 
“Dzīvo zaļi”, ir klases audzinātāja 
(7. kl.). Skolotāja sagatavo sko-
lēnus matemātikas olimpiādēm, 
vides zinību projektu konkur-

siem un LU MMU neklātienes 
nodarbībām. Skolotāja katru 
gadu sagatavo skolēnus mate-
mātikas olimpiādēm un vides 
zinību konkursiem, ir rezultatīvi 
sasniegumi  2016./2017. m.g. 
Kolēģi saka, ka Māra ir prieka un 
darba vulkāns, dzīvesprieka un 
enerģijas strūklala.

Straupes pamatskolas “Ga-
da pedagogs” Elita Pa  kal   ne.
Skolā pasniedz latvie  šu valodu, 
literatūru, ir klases audzinā tāja. 
Veic ārpus stundu darba orga  ni 
zatores pienākumus, vei do sce-
nārijus 1. septembra, Starp
tautiskās ģimenes dienas, pēdējā 
zvana pasākumos, kā arī 9. kla-
ses absolventu izlaidumos. Elita 
Pakalne daudz strādā ar vecā-
kiem individuāli, par aktuali-
tātēm klases dzīvē vecāki tiek 
informēti eklasē un Whatsapp 
grupā. Labprāt apgūst jaunās 
tehnoloģijas, ar iegūtajām zinā-
šanām pēc tam dalās ar saviem 
kolēģiem. Elitu viņas audzēkņi 
raksturo kā ideālu skolotāju, 
savukārt, kolēģi  saka, ka Elita ir 
radoša 21. gadsimta skolotāja!

Pēc atzinību pasniegšanas 
Skolotāju dienas pasākumu 
ar dziesmām bagātināja Atis 
Auzāns ar kolēģiem koncertā 
“Sirds dziesmas”. Programmas 
otrajā daļā klausītājiem bija 
iespēja pašiem izvēlēties dzies-
mas, kuras vēlētos dzirdēt Ata 
Auzāna izpildījumā.

Pārgaujas novada pašvaldība 
novēl pedagogiem un skolu dar-
biniekiem turpināt pašaizlie-
dzīgo darbu skolas tēla un attīs-
tības veidošanā un nezaudēt 
degsmi skolēnu nebeidzamajā 
izglītošanā, lai panākumiem 
bagāti arī turpmākie gadi!

Septembra izskaņā aizvadīts 
Skolotāju dienas pasākums

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

Saulainā un spirgtā 20. ok 
tobra pēcpusdienā Pārgaujas 
novadā topošajai Dabas un teh-
noloģiju parka (DTP) “URDA” 
ēkai nosvinēti spāru svētki. Nu 
jau redzams ēkas veidols un 
apmēri.  Pārgaujas novada paš-
valdības izpilddirektore Maru ta 
Drubiņa izteica atzinību un 
pateicību par raitu un kvalitatīvu 
darbu SIA “Woltec”, kam būvnie-
cības iepirkuma konkursa rezul-
tātā ir uzticēta ēkas celtniecība. 
Tās pārstāvis Emīls Dāvids ir 
gandarīts, ka  šobrīd celtniecī-
bas darbi norit pilnā sparā un 

Spāru svētki Dabas un 
tehnoloģiju parka 
“URDA” ēkai

atbilstoši plānotajam grafikam. 
Būvi plānots nodot ekspluatācijā 
2017. gada decembrī. 

“Šo ēku mēs saucam par 
URDAS māju, tā būs centrālā 
vieta Dabas un tehnoloģiju 
parkā, kur uzmanības centrā 
būs bērni, kurus urda zinātkāre 
un ziņkārība, kuri mācās domāt, 
meklēt un atklāt. Kamēr celt-
nieki strādā pie ēkas formas, 
mēs strādājam pie tā, lai šī vieta 
būtu piepildīta ar atbilstošu 
saturu, kas veicina pētniecisku, 
uz darbību vērstu  un iedvesmo-
jošu apmācību,” pastāstīja DTP 
vadītāja Dženita Katiša.  

“Parka teritorijā atradīsies 
arī veselības, pārdomu un izzi-
ņas takas, pļava ārstniecības 
augu iepazīšanai un ievākšanai, 

purva taka un garšaugu dārzs, 
kukaiņu māja, atrakciju laukums 
un šķēršļu josla. Tāpat apmācību 
procesā tiks nodrošināta iespēja 
padziļināti iepazīties ar dažā-
dām atkritumu apsaimniekoša-
nas, biogāzes ražošanas, ūdens 
attīrīšanas, siltumapgādes, vēja 
ģeneratoru, kompostēšanas un 
elektrības iegūšanas iekārtām, 
kas redzamas Reģionālajā atkri-
tumu apsaimniekošanas centrā 
“Daibe” – tā DTP vadītāja. 

DTP ēkas būvniecībai līdzek-
ļus piešķīrusi Izglītības un 
zinātnes ministrija, Būvniecības 
pasūtītājs ir Pārgaujas novada 
pašvaldība, cieši sadarbojoties 
ar SIA “ZAAO”.

Pārgaujas novada izpilddirektore Maruta Drubiņa (no kreisās), SIA “Woltec” pārstāvis Emīls Dāvids un 
pārstāvji no SIA “ZAAO” RAAC “Daibe” Ģirts Kuplais un Uģis Lejietis. Foto: Laura Jegorova
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Pamatojoties uz likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 
23. panta otro daļu, Vides pār-
raudzības valsts biroja 2017. 
gada 21. augusta Atzinumu 
Nr.14., kas izdots par sagatavoto 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu paredzētajai darbībai – 
smilts – grants un smilts ieguves 
paplašināšanai derīgo izrakteņu 
atradnē “Apiņi”, un sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Lim-
bažu ceļi” 2017. gada 29. augusta 
iesniegumu Nr. 374 “Par akcepta 
saņemšanu paredzētajai dar-
bībai” Pārgaujas novada dome 
19.10.2017. gadā pieņēma lē
mumu ”Par paredzētās darbības 
smilts – grants un smilts iegu-
ves paplašināšanu derīgo izrak-
teņu atradnē “Apiņi” – akcep-
tēšanu” (protokols Nr. 14). Ar 
paredzētās darbības detalizē-
tāku infor māciju var iepazīties 
Pārgaujas novada mājas lapā 
http://pargaujasnovads.lv/
Pieņemtā lēmuma saturs:

LĒMUMS
Pārgaujas novada Stalbes 

pagastā
2017. gada 19. oktobrī

Nr. 179 (protokols Nr. 13, 14. §) 
14.§

Par paredzētās darbības – 
smilts -  grants un smilts 

ieguves paplašināšanu derīgo 
izrakteņu atradnē ”Apiņi” – 

akceptēšanu

Pārgaujas novada pašvaldībā 
(turpmāk tekstā – Pašvaldība), 
2017. gada 24. augustā saņemts 
Vides pārraudzības valsts biroja 
(turpmāk tekstā – Birojs) 2017. 
gada 21. augusta vēstule Nr.3
01/875 “Par atzinuma nosū-
tīšanu” (Pašvaldībā reģis trēts 
ar Nr.45/17/883V) ar kuru 
iesniegts Biroja 2017. gada 21. 
augusta Atzinums Nr.14., kas 
izdots par sagatavoto ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojumu 
paredzētajai darbībai – smilts – 
grants un smilts ieguves paplaši-
nāšanai derīgo izrakteņu atradnē 
“Apiņi”, kas atrodas Straupes 
pagasta, Pārgaujas novada 
nekustamā īpašuma “Mazapiņi”, 
kadastra numurs 42820070071, 
zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 42740070071.

Atbilstoši likuma “Par ietek-
mes uz vidi novērtējumu” 22. 
panta pirmajai daļai un Minis-
tru kabineta 2015. gada 13. jan-
vāra noteikumu Nr.18 “Kār-
tība, kādā novērtē paredzētās 
darbības ietekmi uz vidi un 
akceptē paredzēto darbību” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi 
Nr.18.) 67. un 68. punktam Paš-
valdībā 2017. gada 30. augustā 
saņemts sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību “Limbažu ceļi”, 
reģistrācijas Nr. 46603000113, 
juridiskā adrese: Mehanizācijas 
iela 3, Limbaži, Limbažu novads, 
LV4101, 2017. gada 29. augusta 
iesniegums Nr.374 “Par akcepta 
saņemšanu paredzētajai darbī-
bai” (turpmāk tekstā – Iesnie-
gums) (Pašvaldībā reģistrēts ar 

Nr. 45/17/900S), ar lūgumu 
sniegt akceptu paredzētajai dar-
bībai – smiltsgrants un smilts 
ieguves paplašināšanai 24,9 ha 
platībā derīgo izrakteņu atradnē 
“Apiņi”. Atbilstoši Noteikumu 
Nr. 18. 69. punkta prasībām 
Pašval dības mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv ir ievietots 
paziņojums par Iesniegumu, 
tajā skitā informācija par Atzi-
numu Nr. 14. “par ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu plā-
notai smilts – grants un smilts 
ieguves paplašināšanai derīgo 
izrakteņu atradnē “Apiņi” Pār-
gaujas novada Straupes pagastā” 
(turpmāk tekstā – Atzinums) 
un ziņojuma Ietekmes uz vidi 
novērtējuma aktuālo redakciju 
”Smilts – grants un smilts iegu-
ves paplašināšanai derīgo izrak-
teņu atradnē “Apiņi” Pārgaujas 
novada Straupes pagastā” (turp-
māk tekstā – Ziņojums). Birojā 
Ziņojums iesniegts 2017. gada 
20. jūlijā. 

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju un saskaņā ar 
Atzinumā un Ziņojumā norādīto 
informāciju konstatēts:

1) Paredzētās darbības 
nosaukums: Derīgo izrakteņu – 
smilts – grants un smilts ieguves 
paplašināšana (turpmāk tekstā – 
Paredzētā darbība).

2) Paredzētās darbības iero-
sinātājs: sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību “Limbažu ceļi”, 
reģistrācijas Nr. 46603000113, 
juridiskā adrese: Mehanizācijas 
iela 3, Limbaži, Limbažu novads, 
LV4101 (turpmāk tekstā – Iero-
sinātājs).

3) Paredzētās darbības nori-
ses vieta: Pārgaujas novada, 
Straupes pagasta, nekustamais 
īpašums “Mazapiņi”, kadastra 
Nr. 42820070071, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 
42820070071, derīgo izrakteņu 
atradne “Apiņi” (turpmāk tekstā 
– Atradne).

4) Ziņojuma izstrādātājs: SIA 
“Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”, reģistrācijas Nr. 
40003374818, adrese: Vīlandes 
iela 36, Rīga, LV1010 (turpmāk 
tekstā – Izstrādātājs).  

5) Turpmāk tekstā Paredzētās 
darbības skaitliskās vērtības ir 
norādītas pamatojoties uz Iero-
sinātāja norādītajām vērtībām.

6) Īss Paredzētās darbības 
raksturojums: Paredzētās dar-
bības paplašināšana, platībā 
24.9 ha, Atradnes teritorijā un 
ar to saistītās darbības, tostarp 
ieguves teritorijas sagatavošana 
(t.sk. atmežošana, segkārtas 
noņemšana), materiāla ieguve, 
gatavās produkcijas uzglabāšana 
krautnēs un transportēšana tālā-
kai realizācijai, kā arī Atradnes 
pakāpeniskā rekultivācija. Pare-
dzētā darbība sadalīta četrās 
ieguves zonās, katra zona ir ~ 6 
ha liela. Plānotais vienas Atrad-
nes daļas izstrādāšanas laiks ir 
pieci gadi.

6.1) Atradnes izpēte pirmo 
reizi veikta 1966.–1968. gadā, 

vairākas reizes veikta atkār-
tota izpēte (1976., 2005.–2006., 
kā arī 2012. gadā). Atradnes 
derīgo izrakteņu krājumi akcep-
tēti 2006. gada 1. jūnijā Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas aģentūrā (protokols Nr. 22) 
(turpmāk tekstā – LVĢMC), savu-
kārt 2012. gadā, balstoties uz SIA 
“Zemespuse” veikto atlikušo krā-
jumu pārrēķinu Atradnē, LVĢMC 
derīgo izrakteņu krājumu akcep-
tēšanas komisija akceptējusi 
izmainīto sākotnējo derīgo izrak-
teņu apjomu Atradnē, kā arī pre-
cizējusi ieguves apjomus (proto-
kols Nr. 19). Atbilstoši Atradnes 
pasei Atradnē akceptētie atliku-
šie A kategorijas smilts  grants 
krājumi sastāda 1180,4 tūkst. m3 

(tajā skaitā 528,1 tūkst. m3 zem 
pazemes ūdens līmeņa), bet 
smilts krājumi  1161,5 tūkst, m3 
(tajā skaitā 158,7 tūkst, m3 zem 
pazemes ūdens līmeņa). No krā-
jumu aprēķina laukuma izslēgta 
Atradnes centrālā daļa, ko veido 
līdz 1,4 m biezs kūdras slānis.

6.2) Saskaņā ar 2014. gada 
11. februārī izsniegto derīgo 
izrakteņu ieguves limitu līdz 
2034. gada 5. janvārim, atļau-
tais derīgo izrakteņu ieguves 
apjoms A kategorijas krājumiem 
ir 319,54 tūkst, m3 smilts  grants 
un 50,70 tūkst, m3 smilts. Vidēji 
plānots iegūt ~ 30 tūkst.t derīgo 
izrakteņu gadā, aptuvenais 
sašķirotā materiāla daudzums 
pagaidu bērtnēs paredzēts līdz 
50 tūkst. t. 

6.3) Derīgo izrakteņu ieguvi 
plānots veikt ar atklāto paņē-
mienu virs un zem gruntsūdens 
līmeņa, izmantojot ekskavatoru. 
Ieguve zem pazemes ūdens 
līmeņa paredzēta bez ūdens 
atsūknēšanas no karjera un 
meliorācijas pasākumiem (neie-
rīkojot jaunus grāvjus un nepa-
dziļinot esošos grāvjus). 

6.4) Ieguves darbus pamatā 
paredzēts veikt tikai darba die-
nās no plkst.7.00 līdz 18.00, gada 
siltajā sezonā (orientējoši no 
aprīļa līdz decembrim), savukārt 
produkcijas izvešana no karjera 
teritorijas iespējama visu gadu. 
Vidēji plānotā satiksmes inten-
sitāte, izvedot 200t derīgo izrak-
teņu dienā, paredz 8 braucienus 
abos virzienos. Maksimāli norā-
dītais smilts  grants un smilts 
transportēšanas apjoms gada 
laikā plānots līdz 39 000t. Sašķi-
rotā materiāla izvešanas inten-
sitāte no Atradnes var notikt ar 
pārtraukumiem vai intensitātes 
samazināšanos.

7) Paredzētās darbības alter-
natīvie risinājumi: 

7.1) Iegūtā materiāla trans-
portēšana līdz autoceļam A3:

a) pirmais iespējamais trans-
portēšanas maršruts paredz 
izmantot vietējas nozīmes auto-
ceļu VI27 posmā no Atradnes 
pievedceļa līdz pieslēgumam 
autoceļam A3 Straupē. Kopē-
jais transportēšanas maršruta 
garums ir 6 km (turpmāk tekstā 
– 1. alternatīva);

b) otrs iespējamais transpor-
tēšanas maršruts paredz izman-
tot autoceļu V127 posmā no 
Atradnes pievedceļa līdz pieslē-
gumam vietējas nozīmes autoce-
ļam V280, tālāk smilts  grants un 
smilts transportēšanu veicot pa 
autoceļu V280 līdz pieslēgumam 
autoceļam A3. Kopējais trans-
portēšanas maršruta garums 4,7 
km (turpmāk tekstā – 2. alterna-
tīva).

7.2) Paredzētās darbības 
ietekme uz Darbības vietas hid-
roģeoloģisko stāvokli, izvērtējot 
divus derīgo izrakteņu tehnolo-
ģiskās ieguves scenārijus:

a) Atradnes izstrāde veicot 
ieguvi tikai virs gruntsūdeņu 
līmeņa vai rekultivācijas laikā 
aizpildot visu karjeru līdz 
gruntsūdeņu līmenim (turpmāk 
tekstā – 1. scenārijs);

b) Atradnes izstrāde veicot 
ieguvi gan virs, gan zem grunts-
ūdens līmeņa bez ūdens līmeņa 
pazemināšanas (pamata alterna-
tīva) (turpmāk tekstā – 2. scenā-
rijs).

7.2.1) Attiecībā uz tehnolo-
ģisko scenāriju izvērtējumu no 
Ziņojuma izriet, ka 1. scenārijs 
– Atradnes izstrāde, veicot ieguvi 
tikai virs gruntsūdeņu līmeņa 
vai rekultivācijas laikā aizpildot 
visu karjeru līdz gruntsūdeņu 
līmenim, nav plānota un pare-
dzēts īstenot 2. scenāriju – veikt 
derīgā izrakteņa ieguvi virs un 
zem pazemes ūdens līmeņa, 
to nepazeminot, līdz ar to abi 
scenāriji apskatīti līdzvērtīgā 
detalizācijā vienīgi hidroloģisko 
izmaiņu kontekstā, veicot hidro-
ģeoloģisko modelēšanu un aprē-
ķinot depresijas piltuves areālu. 
Kopumā šajā aspektā būtiskas 
ietekmes uz piegulošajām terito-
rijām, ievērojot piedāvātos risi-
nājumus, netiek prognozētas.

8) Paredzētā darbība (ietek-
mes uz vidi aspekts: Eiropas 
nozīmes aizsargājamo teritoriju 
(Natura 2000), tās ekoloģiska-
jām funkcijām, integritāti un 
aizsardzības mērķiem, tostarp 
apkārtnes bioloģisko daudz-
veidību, ainavu un rekreācijas 
resursiem) ir iespējama vai nav 
pieļaujama:

8.1) Ir pieļaujama vienīgi 
tādu Paredzētās darbības alter-
natīvu un tehnisko risinājumu 
realizācija, kas nav pretrunā 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargā-
jamās dabas teritorijas (Natura 
2000) aizsardzības mērķiem un 
negatīvi neietekmē tās ekoloģis-
kās funkcijas un integritāti. Līdz 
ar to, lai izslēgtu iespējamu nega-
tīvu ietekmi uz Gaujas nacionālā 
parka (turpmāk tekstā – GNP) 
dabas lieguma zonu un tajā kon-
statēto biotopu 91D0* Purvaini 
meži, Atradnes DA daļā vismaz 
50 m attālumā no Apiņu purva 
robežas nav pieļaujama derīgā 
materiāla ieguve dziļāk par 
gruntsūdens līmeni, savukārt 
Atradnes D daļā esošos dīķus, 
kas izveidojušies agrākās izstrā-
des rezultātā, nepieciešams pil-

nībā vai daļēji (t.i. – vismaz līdz 
gruntsūdens līmenim) aizbērt 
atbilstoši Ziņojumā paredzēta-
jam.

8.2) Derīgā materiāla ieguve 
jāveic normatīvajos aktos noteik
tajā kārtībā Ziņojumā izvērtē-
tajās platībās. Lokālie darbi, 
tajā skaitā ūdens atsūknēšana 
uz izveidoto ūdens krātuvi vai 
ūdens pārsūknēšana starp tām, 
nedrīkst radīt traucējošas izmai-
ņas GNP dabas lieguma zonā. 
Lokālās ūdenslīmeņu svārstības 
jāņem vērā, savlaicīgi un mēr-
ķtiecīgi plānojot rekultivācijas 
laukumus, to secību un teritorijai 
piemērotus rekultivācijas pasā-
kumus.

8.3) Ņemot vērā Atradnes 
atrašanos GNP ainavu aizsardzī-
bas zonā, tik tālu, cik tas neno-
nāk pretrunā nosacījumiem, kas 
noteikti ar mērķi nodrošināt 
GNP dabas lieguma zonas un tajā 
esošo dabas vērtību aizsardzību 
– ainavu aizsardzības un veido-
šanas (atjaunošanas) kritēriji, 
izvēloties Atradnes posmsecīgas 
izstrādes un rekultivācijas, kā arī 
ainaviski nozīmīgākā autoceļa 
V127 izmantošanas (arī sagata-
vošanas izmantošanai) pasāku-
mus, nosakāmi par prioritāriem. 
Jānodrošina esošās meža joslas 
gar autoceļu V127 saglabāšana 
vismaz 50 m platumā, kā arī jāiz-
vērtē meža ieaudzēšana īpašuma 
teritorijā pašlaik neizmantotajās 
lauksaimniecības zemēs starp 
autoceļu V127 un izstrādes teri-
toriju.

8.4) Uzsākot Paredzēto dar  
bību, projektā jāparedz un posm
secīgi jānodrošina Atradnes 
daļu rekultivācija, veicot karjera 
nogāžu piebēršanu, planēšanu, 
pakāpenisku izlīdzināšanu un 
nostiprināšanu ar augsnes vir-
skārtu, rekultivācijas pasākumos 
izmantojot gan krautnēs uzgla-
bāto noņemto segkārtu, gan 
augsnes virskārtu. Sadarbībā 
ar entomoloģijas un ornitoloģi-
jas speciālistiem rekultivācijas 
plānā jāparedz atbilstīgu dzī-
votņu veidošana. Jānodrošina 
izstrādāto Atradnes daļu iekļau-
šanās kopējā ainavā. Precīzi 
rekultivācijas pasākumu risinā-
jumi un nosacījumi iestrādājami 
derīgo izrakteņu ieguves pro-
jektā, kas saskaņojams ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi (turpmāk 
tekstā – DAP).

9) Paredzētā darbība (ietek-
mes uz vidi aspekts: hidrolo-
ģiskā un hidroģeoloģiskā režīma, 
augsnes struktūras un mitruma, 
mūsdienu ģeoloģisko procesu 
izmaiņas un monitorings) ir 
iespējama vai nav pieļaujama:

9.1) Paredzētā darbība ir 
pieļaujama vienīgi nodrošinot 
Ziņojumā paredzētos un šajā 
Biroja atzinumā noteiktos pasā-
kumus hidroloģiskā režīma nozī-
mīgu izmaiņu nepieļaušanai, pie 
nepieciešamības arī atjauno-
šanai un stabilizēšanai, ja uz to 
norādītu monitoringa rezultāti. 

Par pašvaldības pieņemto lēmumu “Par paredzētās darbības – 
smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo 
izrakteņu atradnē “Apiņi” akceptēšanu”

Turpinājums 5. lpp.
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Ja Paredzētās darbības plāno-
šanas vai realizācijas gaitā tiek 
secināts, ka nepieciešami vai 
paredzēti citi risinājumi, kas 
Ziņojumā nav novērtēti, veicams 
šādu izmaiņu būtiskuma novēr-
tējums, lemjot par ietekmes uz 
vidi sākotnējā izvērtējuma un 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību Novērtējuma 
likuma paredzētajā kārtībā. Bez 
atbilstīga ietekmes uz vidi novēr-
tējuma, nav pieļaujama grunts-
ūdens novadīšana ārpus Atrad-
nes teritorijas, jaunu meliorācijas 
grāvju izveide vai esošo grāvju 
padziļināšana/atjaunošana. Risi-
nājumu izstrādē ievērojams šādu 
pasākumu mērķis  nepieļaut un 
maksimāli novērst iespējamas 
negatīvas ūdens līmeņu izmaiņas 
Darbības vietas pieguļošajā teri-
torijā  GNP dabas lieguma zonā 
esošajā Apiņu purvā.

9.2) Hidroloģiskā režīma sta-
bilizēšanas pasākumu efektivi-
tātes izvērtēšanai un Paredzētās 
darbības iespējamās ietekmes 
uz Natura 2000 uzraudzībai ir 
jāveic sistemātisks monitorings, 
kas ietver gruntsūdens līmeņu 
mērījumus, bet nepieciešamības 
gadījumā arī veģetācijas novē-
rojumus. Papildus monitoringa 
programma un nosacījumi, tai 
skaitā biežums, atskaites forma, 
atskaišu saturs un biežums, 
kā arī nosacījumi informācijas 
apmaiņai un iestāžu līdzdalībai 
monitoringa veikšanā nosakāmi 
sadarbībā ar DAP un Valmie-
ras reģionālo vides pārvaldi, 
paredzot prasības monitoringa 
rezultātu izvērtēšanai, lai nepie-
ciešamības gadījumā lemtu par 
papildus nosacījumiem negatī-
vas ietekmes nepieļaušanai vai 
samazināšanai. Nepieciešamības 
gadījumā jāierīko papildus novē-
rojumu tīkls, ja ierīkotā sistēma 
nesniegtu pietiekami detalizētu 
informāciju.

9.3) Nepieciešamības gadī-
jumā jānodrošina 20–40 m dziļa 
kompensējošā ūdensieguves 
urbuma ierīkošana viensētas 
“Jāņkalni” teritorijā.

9.4) Karjera nogāžu, tajā 
skaitā nogāžu, kas Atradnes 
ekspluatācijas laikā atradīsies 
zem gruntsūdens līmeņa, kā arī 
krautņu nogāžu slīpums jāveido 
atbilstoši to veidojošā mate-
riāla dabiskajam nobiru leņ-
ķim. Nepieciešamības gadījumā 
realizējami piemēroti nogāžu 
stiprināšanas risinājumi, īpaši 
attiecībā uz Apiņu purvu nolūkā 
nepieļaut hidroloģiskā režīma 
maiņu tajā esošajā īpaši aizsar-
gājamajā purvaino mežu bio-
topā.

9.5) Pēc spēcīgu nokrišņu vai 
kušanas ūdeņu perioda jānod-
rošina karjera nogāžu, kā arī 
krautņu apsekošana un novēr-
tēšana. Nepieciešamības gadī-
jumā jānodrošina izskalojumu 
un erozijas kanālu likvidēšana, 
tos aizberot ar pieejamo grunts 
materiālu.

9.6) Paredzētās darbības rea-
lizācijas gaitā jānodrošina pie-
mēroti darba drošības pasākumi, 
iekļaujot tos karjera izstrādes 
projektā. Jānodrošina darbinieku 
instruktāža par paredzētajiem 
darba drošības pasākumiem un 

to ievērošana.
10) Paredzētā darbība 

(ietek mes uz vidi aspekts: gaisu 
pie  sārņojošo vielu emisiju un 
izmaiņām gaisa kvalitātē) ir 
iespējama vai nav pieļaujama:

10.1) Paredzētā darbība jāveic 
(darba laiks, izmantotās tehnikas 
vienības u.c.) veidā, kas sasniedz 
ne būtiski sliktāku gaisa kvalitā-
tes līmeni, kādu Ierosinātāja ar 
Paredzēto darbību Ziņojumā ir 
apņēmusies sasniegt.

10.2) Nav pieļaujama Pare-
dzētās darbības veikšana, 
tostarp transportēšana ārpus 
noteiktā dienas laika (periods no 
pulksten 7.00–19.00).

10.3) Jānodrošina esošās 
meža joslas gar autoceļu V127 
saglabāšana vismaz 50 m pla-
tumā un, kur nepieciešams, stā-
dījumu papildināšana nolūkā 
mazināt arī trokšņa un gaisa pie-
sārņojuma izplatību tuvāko māju 
virzienā.

10.4) Ņemot vērā dzīvojamo 
māju attālumu līdz Atradnei 
un transportēšanai paredzēta-
jam ceļam, pamatotu sūdzību 
saņemšanas gadījumā veicami 
emisiju mērījumi un, atkarībā 
no to rezultātiem, lemjams par 
papildus pasākumu, tajā skaitā 
Paredzētās darbības realizācijas 
nosacījumu un ierobežojumu 
noteikšanu.

11) Paredzētā darbība 
(at tie cināmā uz troksni un to 
izpla tību) ir iespējama vai nav 
pieļaujama:

11.1) Tā kā Ziņojumā nav 
vērtēta Paredzētās darbības 
ietekme ārpus dienas perioda, 
nav pieļaujama Paredzētās dar-
bības veikšana, tostarp transpor-
tēšana ārpus Ministru kabineta 
2014. gada 7. janvāra noteikumu 
Nr. I6 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” (turpmāk 
tekstā – Trokšņa noteikumos 
Nr.16.)  l. pielikuma 1.2. punktā 
noteiktā dienas laika (periods no 
pulksten 7.00  19.00).

11.2) Ja Paredzētās darbī-
bas plānošanas vai realizācijas 
gaitā tiek secināts, ka nepiecie-
šami vai paredzēti citi ieguves, 
apjoma, laika u.c. risinājumi, kas 
Ziņojuma gaitā nav novērtēti vai 
pārsniedz Ziņojumā novērtētos 
lielumus, veicams šādu izmaiņu 
būtiskuma novērtējums, lemjot 
par ietekmes uz vidi sākotnējā 
izvērtējuma nepieciešamību 
Novērtējuma likuma paredzētajā 
kārtībā. Šis nosacījums attieci-
nāms arī uz citiem Paredzētās 
darbības un tās radītās ietekmes 
aspektiem (t.i. ne tikai saistībā ar 
troksni).

11.3) Visām Paredzētās dar-
bības realizācijai paredzētajām 
tehnoloģiskajām iekārtām (kur 
attiecināms) jāatbilst Ministru 
kabineta 2002. gada 23. aprīļa 
noteikumos Nr. 163 “Noteikumi 
par trokšņa emisiju no iekārtām, 
kuras izmanto ārpus telpām” 
noteiktajām prasībām.

11.4) Lai pārbaudītu Ziņo-
jumā izdarīto secinājumu pama-
totību un gūtu pārliecību par 
sagaidāmajiem trokšņu līme-
ņiem uzsākot Paredzēto dar-
bību, reprezentatīvos apstākļos 
un periodā viensētas “Jāņkalni” 
teritorijā trokšņa ietekmei vis-
vairāk pakļautajām ēku fasādēm 
veicami mērījumi Trokšņa notei-

kumos Nr. 16 paredzētajā kārtībā 
un, pamatojoties uz rezultātiem, 
ja nepieciešams, nosakāms pie-
mērotākais risinājums trokšņa 
ietekmes papildus mazināšanai, 
kā arī veicama šādu pasākumu 
īstenošana. Pēc šādu pasākumu 
īstenošanas veicama to efektivi-
tātes novērtēšana. Visi trokšņa 
mērījumu rezultāti iesniedzami 
Pārvaldē un pašvaldībā, bet trok-
šņa pārsnieguma gadījumā arī 
pasākumu plāns, ar kuriem tiks 
nodrošināta robežlielumu ievē-
rošana. Argumentētu sūdzību 
saņemšanas gadījumā, vai uzsā-
kot darbus IV zonas teritorijā, 
mērījumi un iepriekš noteiktās 
rīcības atkārtojamas.

12) Paredzētā darbība 
(attiecināmā uz Derīgā izrak-
teņa transportēšanas ietekmi) ir 
iespējama vai nav pieļaujama: 

12.1) Bez atkārtota sākot-
nējā izvērtējuma veikšanas nav 
pieļaujama plānotā ieguves un 
transportēšanas apjoma palieli-
nāšana.

12.2) Lai arī normatīvu pār-
sniegumi no derīgo izrakteņu 
transportēšanas netiek progno-
zēti, tomēr trokšņu aspektā tie 
Ziņojumā novērtēti kā robežlie-
lumus sasniedzoši (l. alternatīvas 
gadījumā) vai tuvu tiem (2. alter-
natīvas gadījumā), tā dējādi ir 
saglabājama piesardzība un l. 
alternatīvas gadījumā nepiecie-
šams veikt faktiskus mērījumus, 
lai pārliecinātos par normatīvu 
nepārsniegšanu. Vien  laicīgi 
priekšroka trokšņu un putekļu 
ietekmju mazināšanai un satik-
smes drošības aspektā pare-
dzama 2. alternatīvai.

12.3) Transportēšanas mar-
šrutā sadarbībā ar pašvaldību 
un VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir 
jānodrošina un jāuztur atbilsto-
šas nestspējas ceļa parametri un 
ceļa uzturēšana atbilstošā kvali-
tātē, veicot atjaunošanas darbus 
un pie nepieciešamības nodroši-
not sezonālo ierobežojumu ievē-
rošanu.

12.4) Gadījumā, ja Ierosinā-
tāja plāno izmantot 1. trans-
portēšanas alternatīvu, pirms 
Paredzētās darbības uzsākšanas 
jānodrošina, lai autoceļa V127 
nodalījuma josla tiktu uzturēta 
atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, sadarbībā 
ar DAP papildus vērtējot konkrē-
tus risinājumus koku un krūmu 
izciršanai.

12.5) Sausā laikā jānodrošina 
plānotā transportēšanas marš-
ruta laistīšana un/vai apstrāde 
ar līdzekli, kas samazina putē-
šanu, samazinot iespējamu 
papildus putekļu emisiju izpla-
tību dzīvojamo māju teritorijās.

12.6) Tā kā ietekmes novēr-
tējumā transporta kustība pa 
autoceļu V127 nav vērtēta kā 
iespējams putekļu emisiju avots 
visā transportēšanas maršruta 
posmā līdz autoceļam A3, nav 
pieļaujama vaļēju un nenosegtu 
kravu pārvadāšana.

13. Kopumā Birojs secina: 
“ka derīgo izrakteņu ieguves 
vietu paplašināšana īpaši aizsar-
gājamās, jo īpaši Natura 2000, 
dabas teritorijās, nav nedz šo 
teritoriju uzturēšanai raksturīga 
un vēlama teritorijas izmanto-
šana, nedz ierasta un optimāla 
prakse, tādēļ kopumā, vispā-

rīgi vērtējot, nebūtu sistēmiski 
atbalstāma. Līdztekus citām 
ietekmēm, derīgo izrakteņu 
ieguve izmaina ainavu, turklāt 
salīdzinoši nozīmīgi, tāpat ir 
sagaidāms, ka Paredzētās darbī-
bas ietekmē tiks pārveidots līdz-
šinējais vides stāvoklis plānotajā 
ieguves vietā un tās apkārtnē, 
ieguves platībā tiks zaudēta paš-
reizējā veģetācija un izmainīts 
teritorijas reljefs. Šādu vispārēju 
apsvērumu kontekstā, minētās 
pārmaiņas nebūtu vēlamas un 
atbalstāmas īpaši aizsargājamās 
teritorijas ainavu aizsardzības 
zonā, jo derīgo izrakteņu ieguve 
tiek veikta ilgstošā laika posmā 
un atstāj samērā ilglaicīgu 
ietekmi. Tomēr derīgo izrakteņu 
ieguve GNP ainavu aizsardzības 
zonā nav vispārēji aizliegta. …”. 

Pamatojoties uz minēto 
un likuma “Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 21. panta 
pirmo daļu, 22. panta otro daļu, 
23. panta pirmo un otro daļu, 
26. panta ceturto daļu, Pārgau-
jas novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas 
2017. gada 12. oktobra atzinumu 
(protokols Nr. 9),  PAR – 9 (Juris 
BALTGALVIS, Ādolfs ČUDARĀNS, 
Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME,  Guna RUKŠĀNE, Rudīte 
VASILE, Hardijs VENTS),  PRET – 
nav, ATTURAS –nav, Pārgaujas 
novada dome NOLEMJ:

1. Akceptēt sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību 
“Limbažu ceļi”, reģistrācijas Nr. 
46603000113, juridiskā adrese: 
Mehanizācijas iela 3, Limbaži, 
Limbažu novads, LV4101, 
paredzēto darbību: Derīgo 
izrakteņu ieguve – smilts – grants 
un smilts ieguves paplašināšana, 
Pārgaujas novada, Straupes 
pagasta, nekustamā īpašuma 
“Mazapiņi”, kadastra Nr. 
42820070071, zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 
42820070071, derīgo izrakteņu 
atradnē “Apiņi”. 

2. Īstenot paredzēto darbību 
tikai un vienīgi atbilstoši lēmuma 
konstatējošās daļas 8., 9.,10., 11. 
un 12. punktu apakšpunktu obli-
gātajiem nosacījumiem un Atzi-
numā noteiktajām prasībām.

3. Uzdot Pārgaujas novada 
pašvaldības:

3.1. Kancelejas nodaļai 
(vadītāja I. KALNIŅA) lēmuma 
norakstu pēc tā parakstīšanas 
nosūtīt:

3.1.1. Sabiedrībai ar iero
bežotu atbildību “Limbažu ceļi”, 
adrese: Mehanizācijas iela 3, 
Limbaži, Limbažu novads, 
LV4101;

3.1.2. Vides pārraudzības 
valsts birojam, adrese: Rūpnie
cības iela 23, Rīga, LV1045.

3.2. Sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciālistei Ilutai 
BEĶEREI triju dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas to ievietot 
pašvaldības mājaslapā un nodro-
šināt tā publicēšanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt 
viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā pēc pieteicēja adreses 
(fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpa
šuma atrašanās vietas, juridiskā 
persona  pēc juridiskās adreses).

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas paziņots adresātam 
(lēmums, kas paziņots kā vien
kāršs pasta sūtījums, uzska tāms 
par paziņotu astotajā dienā no 
dienas, kad tas iestādē reģistrēts 
kā nosūtāmais dokuments vai 
nodots nosūtīšanai pastā).

Sēdes vadītājs – domes 
priekšsēdētājs  Hardijs VENTS.

Sēdes protokoliste – Ilze 
KALNIŅA.

Lauku atbalsta dienests no 
vakardienas, 16. oktobra, ir 
uzsācis izmaksāt Vienotā platī-
bas maksājuma un maksājuma 
par apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi, 
avansus. Bioloģisko maksājumu 
avansus dienests sāks izmaksāt 
no 1. novembra. 

Avansa maksājumi šogad lie-
lāks skaits klientu saņems ātrāk. 
Dienests plāno, ka līdz oktobra 
beigām tos saņems aptuveni 
75 procenti lauksaimnieku 
(2016. gadā tie bija 63 procenti). 
Kopumā oktobrī tiks izmaksāta 
65 miljoni eiro liela atbalsta 
summa. 

LAD jau informēja, ka lauk-
saimnieki saņems 70 procentus 
no vienotā platību maksājuma 
un 85 procentus no maksājuma 
apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi, un 
bioloģiskā maksājuma. Vienotā 
platību maksājuma finansējums 
2017. gadā, salīdzinot ar iepriek-

šējo gadu, ir palielinājies par 14 
procentiem, un provizoriskā 
atbalsta likme būs aptuveni 
68 eiro/ha (avansa maksājumā 
70% no likmes, t.i., aptuveni 
47 eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta 
atkarībā no kopējās atbalstam 
apstiprinātās platības. Maksā-
juma apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi, 
likmes 2017. gadā būs nemainī-
gas.

Plašāka informācija par 
izmaksu grafiku un likmēm ir 
skatāma dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta 
likmes un izmaksas termiņi”. 

Informāciju sagatavoja
Kristīne Ilgaža,

sabiedrisko attiecību daļas 
vadītāja

LAD uzsācis platību 
maksājumu izmaksu

Turpinājums no 4. lpp.
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Astrīde Rozīte,
biedrības “Slow Food Straupe” 
valdes priekšsēdētāja

No 29. septembra līdz 1. ok
tobrim Ķīnā, Sičuaņas provin-
ces centrā Čendu (Chengdu) 
notika septītais “Slow Food 
International” kongress, kurā 
piedalīties bija uzaicināta arī 
biedrība “Slow Food Straupe”. 
Kongress pulcēja 400 delegātus 
no 90 valstīm. Biedrībai “Slow 
Food Straupe” bija tas gods pār-
stāvēt Latviju un tā bija vienīgā 
no Baltijas valstīm, jo Igaunijas 
un Lietuvas kopienas diemžēl 
līdz šim nav bijušas pietiekami 
aktīvas.

Zīmīgi un simboliski, ka kon-
gress notika tieši Ķīnā – val-
stī, kas par savu ekonomisko 
izaugsmi un mērķtiecīgo urba-
nizāciju pēdējo piecdesmit gadu 
laikā samaksājusi augstu cenu – 
dabas resursu noplicināšanu. 

Kongresam Čendu tika 
uzstādīti augsti mērķi, lai mek-
lētu risinājumus, kas šodien ir 
aktuāli visiem planētas iedzī-
votājiem. Uzsvars tika likts uz 
klimata pārmaiņu mazināšanu 
un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu. Lai no vārdiem 
nonāktu pie reāliem darbiem, 
par kongresa  moto “Slow Food” 
organizācija izvirzīja pavisam 
vienkāršu un visiem saprotamu 

lozungu MENU FOR CHANGE. 
(tulk. no angļu val. Pārmaiņu 
ēdienkarte).

“Slow Food International” 
aicinājums visiem mums: Maini 
savus ēšanas paradumus! Ēd 
vietējo! 

Mainot savus ēšanas pa ra-
dumus, mēs ikviens varam dot 
savu mazo ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā. Mēs 
varam ēst pārtiku, kas iegādāta 

pie mūsu pašu zemniekiem, 
un nepirkt tādu, kas mērojusi 
ceļu vairāku tūkstošu kilometru 
garumā. Mēs varam neēst gaļu 
trīs reizes dienā, bet iztikt ar 
vienu, kvalitatīvi audzētas gaļas 
maltīti. Ja izvēlamies vietējo pār-
tiku, ko saražojuši mūsu zem-
nieki, mēs samazinām piesār-
ņojumu un arī atbalstām vietējo 
ekonomiku. 

Reizē ar šiem globālajiem 

Biedrība “Slow Food Straupe” 
piedalās kongresā Ķīnā

uzdevumiem, kongress risināja 
arī asociācijas darbības jautāju-
mus – statūtu maiņu, padomes 
un “Slow Food” prezidenta vēlē-
šanas. Par “Slow Food” prezi-
dentu atkal tika ievēlēts tās dibi-
nātājs Karlo Petrīni. Lai labāk 
saprastu, kā asociācijai efektīvāk 
strādāt un lai tā uzklausītu kat-
ras valsts pārstāvju domas un 
idejas, viena diena tika atvēlēta 
darbam grupās, kas tiešām bija 

ļoti auglīga un reizē interesantu 
domu apmaiņa.

Ārpus kongresa sienām Ķīna 
pārsteidza ar daudzām lietām – 
ļoti lielu viesmīlību, ar draudzī-
giem un reizē ziņkārīgiem iedzī-
votājiem, ar žilbinošu tīrību šajā 
12 miljonu iedzīvotāju pilsētā 
un cilvēku prasmi sadzīvot šo 
miljonu starpā. Čendu ir slavena 
ar savu lielo pandu zinātnisko 
pētniecības centru, kurš atvērts 
apmeklētājiem un ir interesants 
gan lieliem, gan maziem. Milzīgo 
debesskrāpju vidū mieru var 
rast kādā no daudzajiem  par-
kiem vai, ieejot Vuhou templī, 
uz mirkli apstādināt laika tecē-
jumu. Un, protams, pārsteidz 
Sičuaņas virtuve, kas slavena ar 
savām bagātajām kulinārajām 
tradīcijām, tik bagātām, ka kāda 
drosmīga rietumu rakstniece 
izdevusi jau septiņas pavārgrā-
matas, ka slavē šīs provinces 
gastronomisko mantojumu. 

Pārsteigumu daudz, ja vien 
esi saglabājis spēju brīnīties 
un priecāties par tev nezināmu 
dzīvi svešā vietā!

Kongresā piedalījās un 
biedrību “Slow Food Straupe” 
pārstāvēja biedrības valdes 
priekšsēdētāja Astrīde Rozīte.

Turpinājums no 1. lpp.
Vidzemi projektā pārstāvēja arī 

izšuvēja Dace Zaharova no Cēsīm, 
rokdarbniece Margarita Muntaga no 
Ķekavas, ādas izstrādājumu meis-
tars Reinis Rudzītis un šuvēja Mar-
git Dravniece no Rīgas, kā arī tautas 
tērpu darinātāja Aivita Heniņa no 
Lielvārdes. Pārējās divas dalībnieces 
ir kurzemnieces – rokdarbniece Sol-
vita Zarupska no Ventspils un neap-
strādāta dzintara rotu darinātāja 
Ilze Vainovska no Liepājas. Projekta 
lektori un mentori tautas amatu 
meistariem iemācījuši, kā pa darīt 
savus darbus redzamus pēc iespējas 
plašākam pircēju lokam internetā 
un izcelt tos uz konkurentu fona, kā 
komunicēt ar pircējiem digitālajā 
vidē, kā izveidot savu internetvei-
kalu mājaslapā un kā lietot mobilos 
norēķinu termināļus.

Izšuvēja Dace Zaharova no Cēsīm 
atzīst: “Šis projekts bija kārtīga 
“izkāpšana no komforta zonas”, pro-
tams, labā nozīmē. Liels prieks, ka 
esmu satikusi cilvēkus – gan iedves-
mas cilvēkus, gan mentorus, gan 
bankas darbiniekus, gan arī pārējos 
meistarus. Esmu pārliecināta, ka šī 
nav mūsu pēdējā tikšanās reize!” 
Ikdienā Dace gatavo smalkas izšūtas 

rotas lietas, greznas somiņas, kakla-
rotas – visu, kas piestāv sievišķībai. 
Jaunākā aizraušanās Dacei ir baltu 
galdautu darināšana. “Ar simtiem 
dūrienu, es simtiem svētkus radu” – 
šāds ir Daces Zaharovas moto.

Projektu “Meistars 21. gadsimtā” 
amatnieki noslēdza ar pārliecību, ka 
tradicionālā kultūra nevar pastāvēt, 
ignorējot mūsdienu attīstību. Meis-
tari arī atzinuši, ka līdz ar projektu 
pasūtījumu apjoms audzis – vairāki 
no viņiem apsver iespējas paplaši-
nāties un savu hobiju vērst ikdienas 
peļņas avotā. 

Projektam noslēdzoties, tika 
izraudzīti trīs tautas amatu meistari, 
kam apmācību procesā veicies vis-
labāk – tie ir Reinis Lācis, Margarita 
Muntaga un Ilze Vainovska. Dāvanā 
no projekta organizatoriem un 
Dziesmu un deju svētku lieldrauga 
Swedbank amatnieki saņēma plan-
šetdatorus un mobilo norēķinu 
termināļus, lai turpmāk norēķini 
ar izstrā dājumu pircējiem būtu vēl 
ērtāki.

Kristīne Jakubovska
Swedbank 

mediju attiecību vadītāja

Reinis Lācis no 
Pārgaujas kļuvis par 
“21. gadsimta meistaru”

Biedrības “Slow Food Straupe” valdes priekšsēdētāja Astrīde Rozīte (no kreisās), pārstāvot biedrību 
kongresā Ķīnā.

Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija
Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “SHAF” Jānis Herbsts, 
tālr. 29438550

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts Z/S “Jaunzemi” Jānis Plūme, 
tālr.  29427092

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu
saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 

tālr.  29398627 
Atbildīgā persona pašvaldībā, 
ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Ilvars BALODIS, tālr. 29453168
Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 
tālr.  29398627

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 
tālr.  29398627

Atbildīgā persona pašvaldībā, 
ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Druvis KREITUZIS, tālr. 22009250
Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “Vidzemes Betons” Guntars Zaicāns, 
tālr.  29240159

7. maršruts Strīķu – Miglaču ceļu
saraksts SIA “Vidzemes Betons” Guntars Zaicāns, 

tālr.  29240159

8. maršruts Auciems ceļu saraksts SIA “Rok un Būvē” Andris Beķeris, 
tālr.  26626266

9. maršruts Kūduma ceļu saraksts Z/S “Jaunzemi” Jānis Plūme, 
tālr. 29427092

Atbildīgā persona pašvaldībā, 
ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  Andris ERENBOTS, tālr. 26529894

Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem par māju ceļu attīrīšanu no sniega pašiem jāsazinās ar 
norādītajām kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

Informācija par Pārgaujas novada 
pašvaldībai piederošo autoceļu 
mehanizētu attīrīšanu no sniega 
2017./2018. ziemas sezonā
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Tradicionāls pasākums sep-
tembra sākumā ir Tēvu dienas 
svinēšana, kas notiek Zaļajā 
klasē. Šogad tētiem  kopā ar bēr-
niem atbildes uz jautājumiem 
bija jāatrod skolas parkā, kas 
bija gan par Mazstraupes pils, 
skolas vēsturi, par Latviju,  gan 
eko jautājumi. Tētiem vēl bija 
jāparāda zināšanas par Latvijas 
pilsētām un noslēgumā kopā ar 
bērniem jāizspēlē jautra spēle, 
iejūtoties pūķa, princeses vai 
bruņinieka lomā.

 Priecājamies būt kopā ar vēl 
11 skolām biedrības ‘’Daibes 
ilgtspējas centrs’’ projektā “Jau-
nie vides līderi”. Mūsu skolas 
komandā ir Ričards Gailis,Val-
ters Ivo Kauliņš, Kārlis Roberts 
Rudzītis. Septembrī jau bijušas 
divas tikšanās apmācību rei-
zes – pirmajā tika noskaidrota 
pētnieciskā darba tēma, otrajā – 
apgūta pasākumu organizēšana, 
projekta plānošana un uzstāša-
nās mākslas triki pie zinošiem 
ekspertiem Daniela Trukšāna 
(Ekoskolu programmas pārstā-
vis), Kristapa Rasima (aktieris), 
Unas Dreiblates (Aktīvā atpūtas 
centra ‘’Eži’’ pārstāve).

12. septembrī  Rīgā, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas telpās, 

notika tradicionāls pasākums – 
ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu 
piešķiršana. Saņēmām prestižo 
Starptautisko Zaļo karogu.

Skolā viesojās Pārgaujas no 
vada vides aizsardzības inspek
tors Agris Ķesa, lai pastāstītu 
gan par īstenotajiem projektiem, 
par savas profesijas specifiku, 
parādītu un nodemonstrētu  
dažas ierīces, ar kurām jāstrādā 
ikdienā.

21. septembrī notika pirmā 
ekopadomes skolēnu sapulce. 
Mūsu gada tēma “Skolas vide 
un apkārtne”, tāpēc plānojām, 
kā  pēc iespējas biežāk izman-
tot skolas apkārtni un tuvumā 
esošās dabas vērtības mācībās, 
pasākumos un atpūtā.

1. oktobris – Starptautiskā 
Veco ļaužu diena. Vasarā sagā-
datās dabas veltes burciņās tika 
nogādātas Cēsu pilsētas pansio-

Pasākumi un eko aktivitātes Straupes pamatskolā
nātā. Liels paldies visām ģime-
nēm par atsaucību!

Lietainā Ražas svētku nedēļa. 
Šogad klašu uzdevumi bija 
noformēt skolas parka lapegļu 
aleju. 1.–3. klašu skolēni gata-
voja kukaiņu viesnīcas. Gada 
eko tēmas ietvaros šajā nedēļā 
notika lekcija par Gada bez-
mugurkaulnieku – augsnes 
dižslieku –, ko vadīja Dabas izglī-
tības centra “Vecupītes” speciā-

liste Baiba Līviņa Jarohoviča. 
Mājturības nedēļa. Starptau

tiskās  Putras programmas 2017 
ietvaros, šogad lekcijās par auzu 
lomu uzturā, tāpēc skolēniem 
mājās jāgatavo auzu cepumi – 
degustācija, gatavošanas pro-
cess – cīņa par Ceļojošo kausu 
mājturībā. Liels paldies par īpaši 
lielo aktivitāti no puišiem!

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests atgādina:

Parūpējies par savu dro-
šību arī apkures sezonā – iztīri 
skursteni un ierīko dūmu 
detektoru!

Katru gadu, sākoties aukstam 
laikam, pieaug to ugunsgrēku 
skaits, kuru iespējamais iemesls 
ir saistīts ar apkures lietošanu – 
netīrītiem dūmvadiem, bojātu 
un nepareizu apkures ierīču 
lietošanu. Tādēļ Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD), sākoties apkures sezo-
nai, aicina iedzī votājus iztīrīt 
dūmvadus, pārbaudīt apkures 
ierīces un uzstādīt dūmu detek-
torus!

Katrs 10. ugunsgrēks izceļas 
bojātas apkures sistēmas vai tās 
nepareizas ekspluatācijas dēļ

Kā liecina VUGD apkopotā 
informācija, 2016. gadā tika 
reģistrēti 921 ugunsgrēki, bet 
šogad reģistrēti jau 776 uguns
grēki, kuru iespējamais iemesls 
bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi 
izbūvētas vai bojātas apkures 
sistēmas, kā arī to ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpumi. Apmē-
ram puse no šiem ugunsgrē-
kiem izceļas nepareizas apkures 
ierīču lietošanas dēļ. Ar apkures 
lietošanu saistītos ugunsgrēkos 
pērn gāja bojā 20 cilvēki, bet 
cieta 40 cilvēki. Savukārt šogad 
ar apkures problēmām saistītos 
ugunsgrēkos gājuši bojā jau 8 
cilvēki, bet cietuši – 52. Uguns-
grēkus, kuros cieš vai iet bojā 

cilvēki un tiek bojāts īpašums, 
var novērst, regulāri veicot dūm-
vadu tīrīšanu un apsekojot apku-
res ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezo-
nas jāveic dūmvada tīrīšana

Ugunsdzēsēji glābēji 2017.
gadā jau 520 reizes devās uz 
ugunsgrēkiem, kuros dūmvados 
dega sodrēji. Katru gadu tiek 
reģistrēti vairāk nekā 500 šādu 
ugunsgrēku. Netīrīts skurstenis 
ir ugunsbīstams! Sadegot jebku-
ram cietajam kurināmajam, uz 
skursteņa iekšējās virsmas vei-
dojas kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina 
apkures ierīces darbības efekti-
vitāti, bet sliktākajā – var izraisīt 
intensīvu šo produktu degšanu. 
Aizdegšanās ātri izplatās pa visu 
dūmeņa iekšējo virsmu, vien-
laikus ievērojami paaugstinot 
temperatūru tajā aptuveni līdz 
pat 1000 C°. Tas var radīt plaisas 
visa mūrētā dūmeņa korpusa 
biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, 
tādejādi paverot ceļu karstajām 
dūmgāzēm un liesmām uz degt-
spējīgām sienu, griestu un jumta 
konstrukcijām, kas var izraisīt 
ne tikai dūmvada, bet arī visas 
ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms 
apkures sezonas sākuma ir jātīra 
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem, ko vis-
labāk izdarīs atbilstoši apmācīts 
vai sertificēts skursteņslauķis, 
taču, ja privātmāju saimnieki 

zina, kā veikt skursteņu tīrī-
šanu, viņi to var veikt arī paši. 
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem iztīra 
pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1.novembrim). Savukārt 
ilgdedzes cietā kurināmā ierīces 
un iekārtas dūmvadus jātīra vēl 
vismaz vienu reizi apkures sezo-
nas laikā (no 1. novembra līdz 
nākamā gada 1. martam). Līdzās 
tam reizi piecos gados jāveic arī 
visas apkures sistēmas tehniskā 
stāvokļa novērtējums, ko var 
veikt sertificēts speciālists. 

Apkures iekārtu un ierīci, 
kurā par kurināmo izmanto gāzi, 
tīra un tā tehnisko apkopi un 
tehniskā stāvokļa pārbaudi veic 
ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs 
nav noteicis citādi. Ja apkures 
ierīce atslēgta ilgāk par sešiem 
mēnešiem, jāveic ārpuskārtas 
dūmgāzu novadīšanas un 
ventilācijas kanālu pārbaude. 

Netīrītas ventilācijas sis-
tēmas veicina liesmu ātrāku 
izplatīšanos

Ekspluatējot mehāniskās 
ventilācijas sistēmas, uz gaisa 
vadu iekšējām sienām notiek 
putekļu un tauku daļiņu nosē-
šanās. Šo putekļu un tauku apli-
kumi gaisa vadu iekšpusē traucē 

sistēmas darbībai, neļaujot caur-
plūst nepieciešamajam gaisa 
daudzumam. Aizsērējušie gaisa 
vadi kondicionēšanas un venti-
lācijas sistēmās rada aizdegša-
nās iespēju. Putekļu un tauku 
slānim aizdegoties, kopā ar gaisa 
plūsmu uguns liesmas var ātri 
izplatīties. Lai to novērstu, venti-
lācijas sistēmas, kas nosūc degt-
spējīgās gāzes, tvaikus vai putek-
ļus, aprīko ar aizsargierīcēm un 
ekspluatācijas laikā jāpārbauda 
un jāattīra ne retāk kā reizi pie-
cos gados, bet, ja objektā ir gāzes 
aparāts, – ne retāk kā reizi trijos 
gados.

Pēc remontdarbiem jāveic 
rūpīga apkures sistēmas 
pārbaude

Ja pirms apkures sezonas 
mājoklī veikti remonta darbi, 
pārliecinieties, vai telpās un 
bēniņos attālums no dūmeņa 
ārējās virsmas līdz jebkuram 
degtspējīgam materiālam, kas 
izmantots sienas, griestu vai 
jumta konstrukcijās vai dekora-
tīvos nolūkos, nav mazāks par 
10 cm, savukārt attālums no 
dūmvada nav mazāks par 30 cm, 
bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – 
nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana

Ja jums ir malkas plīts, tad 
jāatceras, ka tā laika gaitā nolie-
tojas – var izdegt cepeškrāsns 
metāla apšuvums, plīts virsmā 
parādīties spraugas, caur kurām 
nāk dūmgāzes. Lai šādas plī-
tis padarītu ikdienas lietošanā 

drošas, tām periodiski nepie-
ciešama atjaunošana, rūpīgi 
aizsmērējot radušās plaisas, 
nomainot izdegušo cepeškrāsni, 
nostiprinot durtiņas. 

Dūmu detektors – dzīvības 
glābējs!

Lai samazinātu iespēju ciest 
vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD 
aicina ierīkot dūmu detektorus, 
kā arī tvana gāzes un dabasgā-
zes noplūdes detektorus, kas 
mājokļa iemītniekus ar skaļu 
signālu brīdinās par draudoša-
jām briesmām. Īpaši svarīgi tas 
ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki 
izceļas tieši nakts laikā, kad 
mājas iemītnieki guļ. 

No 2017. gada 1. septembra 
objektā, kurā ir gāzes aparāts, 
kura jauda ir lielāka par 50kW, 
vai tas atrodas pagrabā vai 
cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes 
noplūdi signalizējošs detektors. 
Savukārt no 2020.gada 1. jan-
vāra visas dzīvojamās ēkas un 
dzīvokļi ir jāaprīko ar uguns-
grēka autonomiem detektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu drošību uz nākamo 
apkures sezonu un iztīrīt skurs-
teni, kā arī paaicināt sertificētu 
speciālistu pārbaudīt apkures 
ierīču un iekārtu tehnisko stā-
vokli.

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā!

Dabas izglītības centra “Vecupītes” speciāliste 
Baiba Līviņa-Jarhoviča vada lekciju par augsnes 
dižslieku. Foto: Evija Tiltiņa

Tēvu dienas aktivitātes Straupes pamatskolā. Foto: Evija Tiltiņa
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 Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 23. septembrī Val-
mierā tika rīkots Atlētiskās 
vingrošanas 7. posms – “Riteņ
braukšana”. Sacensību dalībnie-
kiem galvenā prasība bija veikt 
30 km garu distanci. Trases 
maršruts vijās pa meža takām. 
Minētā posma pasākumā pieda-
lījās Valmieras pilsētas, Kocēnu, 
Pārgaujas un Limbažu novadu 
dažādu vecumu un dzimumu 
pārstāvji. Šāda veida pasākums 
tika rīkots ar mērķi popularizēt 
veselīgu dzīvesveidu un atlētisko 
vingrošanu kā sporta veidu, kas 
aptver vairākas fiziskās īpašības 
un disciplīnas. Visi velobrau-
ciena dalībnieki veica minēto 
distanci. Pēc 7. posma absolūtajā 
vērtējumā līdera pozīcijas notur 

limbažnieks Juris Liniņš ar 351 
punktu kopsummu, nedaudz 
atpaliek pārgaujieši Ivars Ora-
ševskis ar 293 punktiem un Egīls 
Lobuzovs – 282 punkti. Sieviešu 
kategorijā līderes pārgaujietes 
Margita Zariņa 349 punkti, Olga 
Oraševska 336 punkti un Daiga 
Hofmane 261 punkts. Jāatzīmē, 
ka rezultāti atkarīgi arī no aktī-
vas dalības visos posmos, jo 
nepiedaloties kādā no posmiem 
dalībnieks var zaudēt, kādas dis-
ciplīnas labi sasniegtos rezultā-
tus un noslīdēt uz zemāku vietu. 
Tagad visu izšķirs 8. posma sa
censības “Vecgada kauss svara 
stieņa spiešanā guļus”, kas tradi-
cionāli notiks Pārgaujas novada 
Auciemmuižas Tautas namā šī 
gada 9. decembrī. 

Paldies sacensību atbalstī
tājiem Latvijas Tautas sporta 
asociācijai.

Aizvadīts 
7. posms – 
RiteņbraukšanaHaralds Bruņinieks,

atlētiskās vingrošanas sacensību 
galvenais tiesnesis

Neskatoties uz aizvadītajiem 
atlētiskās vingrošanas septi ņiem 
posmiem, kur dalībniekiem vaja-
dzēja sevi pārbaudīt dažādos 
spēka izturības vingrinā jumos,  
ZAS sporta kluba pārstāvji 
no Pārgaujas novada Margita 
Zariņa, Jurijs Gammeršmits, 
Sanija Vestvāle un Ivars Ora-
ševskis piedalījās Siguldas pus-
maratonā. Labākais rezultāts 
no dalībniekiem Ivaram Ora-
ševskim, kurš vecumā grupā 
V50 izcīnīja 4. vietu 10 km dis-
tancē, zaudējot tikai 8 sekundes 
trešās vietas ieguvējam.

Jāatzīmē, ka regulārs darbs 
vainagojas panākumiem un 
ikviens pārgaujietis var izman-
tot sporta nodarbības Auciema 
trenažieru zālē un mēģināt 
pārbaudīt savus spēkus funk-
cionālajā spēka izturības grupu 
nodarbībā, katru pirmdienu 
Auciemmuižas telpās.

Aizvadīts Siguldas 
pusmaratons

Kristiāna Gulbe,
Raiskuma internātpamatskolas  
rehabilitācijas centra 8.a klases 
audzēkne

Jau vairākus gadus Skolotāju 
diena mūsu skolā tiek atzīmēta 
5. oktobrī. Šogad 7.a un 8.a 
klase gatavoja pārsteigums 
skolotājiem. 7.a klase gatavoja 
apsveikumu, kas bija patiešām 
jauks. 

Skolotāju diena sākās jau 
plkst. 7.00 no rīta, kad mūsu zēni 
sagaidīja skolotājas vestibilā ar 
saldu sveicienu, tad plkst. 11.00 
sākās prāta muskuļu treniņno-
darbība 6 skolotāju grupām. 
Katra grupa startēja ar savu, 
interesanto un unikālo nosau-
kumu. Un nodarbībā sko lotājas 

Skolotāju dienas 
aktivitātes Raiskuma 
internātpamatskolā-
rehabilitācijas centrā

bija azartiskas un runātīgas. 
Pēc sportiskajām darbībām 

mūsu skolotāja Dace prezentēja 
pašu skolotāju skolas dienu 
foto un mums, skolēniem, bija 
jāatmin, kura skolotāja ir kura. 
Tas bija interesanti arī pašām 
skolotājām. 

Pēc tam 9.a klases skolēni 
un es parādījām skečiņu „Ko 
domā skolēns matemātikas 
kontroldarba laikā”. pasākums 
noslēdzās ar skolotājas Daces 
uzaicinājumu uz tortes bau
dīšanu. To mēs paši, 8.a klase, 
un skolotāja iepriekšējā vakarā 
cepām. Tortes kārtiņām tika 
izmantotas 27 olas. Kūka visām 
skolotājām ļoti garšoja un mēs 
saņēmām labas atsauksmes.

Ir uzsākta Eiropas Soci-
ālā fonda 9.2.4.2. pasākuma 
projekta „Slimību profilakses 
un kontroles centra organi-
zēti vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei 14 
pašvaldībās” (Identifikācijas 
Nr. 9.2.4.2/16/I/106) īsteno-
šana.

Projektu īsteno Slimību pro-
filakses un kontroles centrs 14 
pašvaldībās: Babītes novada, 
Durbes novada, Ērgļu novada, 
Garkalnes novada, Ikšķiles 
novada, Inčukalna novada, Līgat-
nes novada, Lubānas novada, 
Mērsraga novada, Pārgaujas 
novada, Priekuļu novada, Tērve-
tes novada, Vaiņodes novada un 
Viļānu novada pašvaldībās.

Projekta mērķis ir:
1. nodrošināt veselības veici-

nāšanas un slimību profilakses 
pasākumu pieejamību pašval-
dību iedzīvotājiem, jo īpaši teri-
toriālās, nabadzības un sociālas 
atstumtības riskam pakļauta-
jiem;

2. organizējot un īstenojot 
pasākumus veselīga uztura, 
fizisko aktivitāšu, atkarību mazi-
nāšanas, garīgās veselības, sek-

ESF uzsāk projekta 
„Slimību profilakses un 
kontroles centra organizēti 
vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei 
14 pašvaldībās” īstenošanu

suālas un reproduktīvās vese-
lības jomā, sekmēt iedzīvotāju 
veselības saglabāšanu un uzla-
bošanu.

Saskaņā ar Sabiedrības vese-
lības pamatnostādnēm 2014. – 
2020. gadam galvenās sabiedrī-
bas veselības problēmas Latvijā 
ir augstie saslimstības un mirstī-
bas rādītāji sirds un asinsvadu, 
onkoloģijas, kā arī garīgās vese-
lības jomās. Arī reproduktīvā 
veselība tiek uzsvērta kā viens 
no būtiskiem sabiedrības vese-
lību raksturojošajiem indikatī-
vajiem rādītājiem, kuram būtu 
jāvērš īpaša uzmanība, paaug-
stinot informētību. Sabiedrības 
informētības uzlabošana, per-
sonīgo iemaņu attīstīšana un 
uzvedības maiņas veicināšana ir 
vienkārši un efektīvi pasākumi, 
kas veicina sabiedrības veselī-
bas uzlabošanos un ļauj sama-
zināt saslimstības un mirstības 
rādītājus.

Pašvaldībās, iespējami tuvu 
iedzīvotāju dzīves vietai, pro-
jekta ietvaros paredzēts īstenot 
izglītojošus sabiedrības vese-
lības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus katrā no 
prioritārajām jomām, kuri vērsti 

uz zināšanu par savu veselību 
un to ietekmējošiem faktoriem 
uzlabošanu, kā arī skaidrotu 
iespējas novērst veselības ris-
kus. Lai sekmētu sociāli – eko-
nomisko atšķirību izlīdzinā-
šanu, projekta ietvaros īpaši tiks 
uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā ārpus pilsētām 
ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 
iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie 
un maznodrošinātie, bezdarb-
nieki, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 
gadiem, kā arī bērni.

Projekta īstenošanas laiks: 
2017. gada aprīlis – 2019. gada 
decembris.

Projekta kopējais finansē-
jums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

• Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums – 365 293,45 EUR;

• valsts budžeta finansē-
jums – 64 463,55 EUR.

Plašāka informācija par pro-
jekta saturu un aktualitātēm 
pieejama Slimību profilakses 
un kontroles centra mājaslapā – 
https://www.spkc.gov.lv

Evija Upmale,
Slimību profilakses un kontroles 

centra projektu koordinatore

Skolēnu gatavotas aktivitātes skolotājiem Raiskuma 
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā.

ZAS sporta kluba pārstāvji no Pārgaujas novada, piedaloties Siguldas 
purmaratonā

http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/
http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/


9

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

Pārgaujas novada galda ka
lendārā “Naktsmītnes Pārgau jas 
novadā 2017” oktobra mēneša 
lapaspuse veltīta atpūtas kom-
pleksam “Burtakas”, kas atrodas 
Straupes pagastā.

Tiekos ar saimnieci Solvitu 
Laiviņu, kura laipni sagaidīja un 
ar prieku dalījās savos stāstos 
un pieredzē par saimniekošanu 
“Burtakās”. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad 
un kā Jums radās ideja par 
“Burtaku” veidošanu?

Solvita Laiviņa (S.L.): Tagad 
šķiet, ka tas bija tik sen. Pati 
esmu no Rīgas un man bija 
vīzija, ka vēlos kaut kur veidot 
atpūtas vietu. Katru reizi, kad 
devos ārpus pilsētas atpūsties, 
meklēju tādu vietu, kur pašai 
veidot savu atpūtas kompleksu, 
ko pēc tam piedāvāt citiem 
atpūtniekiem. Meklējot īsto, 
tika apskatītas daudzas vietas, 
tomēr šī uzrunāja visvairāk. 
Tā atrodas upes ielokā un bija 
visskaistākā. Tad gan te bija tikai 
plašs rapšu lauks. 2007. gada 
1. maijā sākām visu būvēt un 
celt, 2009. gadā tika reģistrētas 
“Burtakas”. Pusotra gada laikā 
viss tika uzcelts. Un nav tā, ka 
tas, ko 2009. gadā uzcēlām, 
tā ir arī palicis – viss nemitīgi 
pilnveidojas un attīstās. 

I.B.: Kad ir īstā “Burtaku” 
sezona?

S.L.: Vasara. Īstā sezona 
noteikti ir vasarā. No 1. maija līdz 
1. oktobrim. Tad katru nedēļas 
nogali šeit ir lielāku un mazāku 
uzņēmumu sporta spēles, tiek 
rīkotas arī kāzu svi nības. Šova-
sar bija ļoti slikti laikapstākļi, 
bet tas nekādā mērā neietek-
mēja klientu daudzumu. Nekas 
netraucēja cilvēkiem izbaudīt 

visu, ko paši bija ieplānojuši. 
Sportoja arī tad, kad laukā lija 
lietus. Viņi jau laicīgi, pat gadu 
iepriekš, bija rezervējuši sev 
un pasākumiem piemērotākos 
datumus un neļāva laikapstāk-
ļiem neko izjaukt. Tomēr varu 
teikt, ka tad, kad ir labas, snie-
gotas ziemas, tad arī šeit viss ir 
aizpildīts. Daudzi klienti, kuri 
pa dienu slēpo, tuvumā esošajos 
kalnos, brauc šeit nakšņot. 

I.B.: Jūsuprāt, ar ko šī vieta 
ir īpaša?

S.L.: Ir ļoti plaša teritorija, 
plašs bērnu laukums un daudz 
guļvietas. Mēs varam piedāvāt 

gultas vietas vismaz 130 cilvē-
kiem. Teritorija ir ļoti plaša un 
tas īpašākais ir tas, ka ir daudz 
strūklakas un mākslīgi veidoti 
ūdenskritumi, zem ku riem var 
paiet. Šeit pat varētu būt Baltijas 
vienīgais māklsīgais ūdenskri-
tums, zem kura var pasēdēt. Ir 
arī daudzi kanāli un dīķīši, nekur 
citur neesmu ko tādu redzējusi. 
Varu apgalvot, ka tieši sakoptā 
apkārtne ir tas īpašais, ar ko 
paši lepojamies, jo nemitīgi tiek 
ieguldīts smags darbs, lai to visu 
uzturētu. 

I.B.: Kādas atpūtas iespējas 
Jūs piedāvājat?

S.L.: Piedāvājam vairākus 
sporta laukumus – volejbola, 
futbola, basketbola. Ir iespēja 
arī peldēties mūsu izveidotajos 
dīķīšos un kanālos. Cilvēki pat ir 
ar laivām pa tiem peldējuši. Pie-
dāvājam svinību zāles koorpo-
ratīvajiem pasākumiem, kāzām, 
jubilejām, svētku svinēšanai. 
Klientiem ir iespēja izīrēt lielo 
svinību ēku, kur vieta paredzēta 
apmēram 90 cilvēkiem, kā arī ir 
pieejamas mazākas pirtis. Mums 
ir arī pārvadājamais kubuls, 
kuru var pievest pie jebkuras 
ēkas. Ir visas ērtības. Vēl nesen 
kāda ārzemnieku grupiņa ļoti 
brīnījās par mūsu labierīcībām 
mežmalā – tajās ir siltais ūdens 

un pat dušas. Viesiem ir iespēja 
izvēlēties arī mūsu piedāvā-
tos ēdināšanas pakalpojumus. 
Piedāvājums ir plašs un daudz-
veidīgs, kā arī elastīgs. Katram 
klientam ir sava pieeja, katram 
ir savas vēlmes, izdoma un vaja-
dzības, un tikai sarunu ceļā mēs 
varam izveidot labāko piedā-
vājumu, kā arī atrast kompro-
misu. Mēs labprāt savus klientus 
uzklausām un strādājam tā, lai 
kopīgi realizētu uzstādītos mēr-
ķus. Esam draudzīgi un atvērti 
klientu idejām. Piedāvājam vel-
nišķīgi labu atpūtu brīnumjaukā 
vietā par omulīgām cenām. Tas 
ir mūsu moto un tieši tāpēc 
mazais, jautrais velniņš, kas 
redzams “Burtaku” logo, ir mūsu 
simbols. 

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

S.L.: Ja klienti ir lieli uzņē-
mumi, tad tie ir arī starptautiski 
pasākumi, kur viesi ir arī ārzem-
nieki, bet pārsvarā tie ir Latvijas 
iedzīvotāji. Arī vietējie iedzīvo-
tāji ir šo vietu ļoti iecienījuši. 
Ir viesi no Straupes, no Stalbes. 
Vietējie iedzīvotāji ļoti aktīvi 
izmanto mūsu piedāvājumu jau 
kopš tā brīža, kad “Burtakas” 
tika atvērtas. Datumi tiek rezer-
vēti gadu, citreiz pat divus gadus 
uz priekšu. 

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

S.L.: Mums ir sava mājaslapa, 
kur norādīta kontaktinformācija, 
fotogrāfijas, izmantojam arī 
interneta vietni Booking.com, 
informācija pieejama arī Google, 
sociālajos tīklos. Informāciju 
par mums var atrast visur, kur 
to meklē. Esam arī iekļāvušies 
lyoness sistēmā, kas nozīmē, ka 
cashback kartes īpašniekiem ir 
atlaides. Arī pasākumu, kāzu 
organizatoriem jau esam kļuvuši 
pazīstami un viņi jau zina, kur 
mūs meklēt, kā uzrunāt. Ļoti labi 
strādā princips “no mutes mutē”, 
jo ļoti daudzi viesi, kas šeit ir 
bijuši, piemēram, dalībnieki 
uzņēmuma sporta spēlēs vai 
kāzu, citu svinību viesi, vēlāk 
arī atgriežas. Un tā jau ir – tikai 
uz vietas esot, Tu spēj izbaudīt 
un sajust atmosfēru, mājaslapā 
skatoties, to nevar. Bieži vien 
arī interesentiem, kas zvana un 
prasa, vai Jums ir tas, vai ir tā, vai 
var šitā, es saku, lai atbrauc un 

Velnišķīgi laba atpūta “Burtakās”

apskatās, lai sajūt. 
I.B.: Kā Jūs atpūšaties? Vai 

spējat atrast laiku atpūtai?
S.L.: Vasarā praktiski neie

spējami atrast laiku atpūtai, ja 
nu vienīgi kādā darba dienā, 
kad kāds darbinieks var šeit 
visu pieskatīt, tad varam kaut 
kur aizbraukt. Tomēr jāatzīst, 
ka ir grūtības ar darbaspēka 
atrašanu – esam meklējumos. Ir 
vajadzīgi palīgi apsaimniekoša-
nas darbos. Turpinot par atpūtu, 
mums ar ģimeni nav tā, ka gribas 
doties uz ārzemēm – labāk iesē-
žamies savā busiņā un braucam 
tur, kur gribas. Arī jūru un sauli 
var Latvijā izbaudīt. Patīk arī ar 
teltīm, pie dabas, pie kāda ezera. 
Bet laika vasarā tam gandrīz nav. 
Ziemā nekur tālu nebraucam, jo 
slēpotāji mēs neesam, arī pava-
sarī ir grūti kaut kur izrauties, 
jo visi dīķi, kanāli, ūdenskritumi 
un strūklakas paši neattīrās. 
Ūdens pašiem jāizlaiž ārā un 
jauns ūdens jāielaiž iekšā, viss 
jāatīra. Tā ka pavasarī arī atpūs-
ties nesanāk. Atliek rudens, kad 
beidzas sezona, tad domājam, ko 
darīt.  

I.B.: Vai pašiem izdodas 
izbau dīt to, ko piedāvājat 
citiem?

S.L.: Jā, noteikti. Citreiz ir tā, 
ka paši sēžam pie sava uguns-
kura, zem savas nojumes, jo 
visur citur ir viesi, bet rudenī 
cenšamies. Vispār, es uzskatu, 
ka ir pašam viss jāizbauda, jo 
kā gan citādi varēs saprast, vai 
to var klientiem piedāvāt. Ja jau 
pašam patīk, tad arī viesiem 
patiks. Izbaudot to visu, jūtam 
kas vēl ir vajadzīgs, ko vajadzētu 
vēl piedāvāt, izveidot. 

Atpūtas komplekss “Bur-
takas”, kas atrodas Straupes 
pagastā, tuvu šosejai, ir lieliska 
vieta sporta spēļu organizēšanai, 
kāzu svinībām, lielām viesībām, 
kā arī mazākām kompānijām. 
Piedāvājums ir ļoti elastīgs. Teri-
torijai īpašu atmosfēru piešķir 
mākslīgi veidotie ūdenskritumi 
un kanāli. Sazinoties ar laipna-
jiem, draudzīgajiem un atvēr-
tajiem saimniekiem, var atrast 
sev piemērotāko un aktuālāko 
piedāvājumu. Ja ir radusies inte-
rese, saimniece Solvita Laiviņa 
labprāt pasāstīs vairāk (tālr.:  
29451234, epasts burtakas@
inbox.lv).  

A. Sarapova un J. Palsa,
Stalbes vidusskolas sākumskolas 
skolotājas

2017. gada aprīlī Stalbes 
vidusskolas divas sākumsko-
las komandas pieteicās dalībai 
projektā “Kartupelis 2017”. 
Projekta mērķis bija iepazīt 
kartupeļu audzēšanas procesu, 
attīstot pētnieciskās, sadarbības 
un analizēšanas prasmes. Pasā-
kumu organizēja Alojas Ausekļa 
vidusskola. Tajā piedalījās astoņ-
padsmit skolas, 36 komandas, 
kopumā simt astoņdesmit jaunie 
pētnieki.

13. maijā mūsu skolēni devās 
uz Aloju: komanda “Bumbu-
līši” (E. Dārziņa, K. Kārkliņa, 
M. Krujelis, R. Ekerte, K. Strēl-
nieks), skolotāja A. Sarapova, 
un komanda “Tupenīši” (J. Anto-

novs, L. Rozīte, A. Priedīte, 
A. Brauna, K. S. Brūdere), sko-
lotāja J. Palsa. Bērni piedalījās 
dažādās sporta un erudīcijas  
aktivitātēs un stādīja katrs savu 
šķirnes “Alouette” kartupeli 
podā. Skolēni turpināja vasarā 
podos aprūpēt kartupeli un pētīt 
tā augšanas procesu. Sadar-
bojoties ar vecākiem,  meklēja 
piemērotāko vietu kartupeļu 
podam, laistīja, sargāja no lielām 
lietus gāzēm un vabolēm. Sko-
lēni pildīja doto darba lapu un 
regulāri  vērojumus iesūtīja sko-
lotājai. Vai Jūs ticat, ka podā var 
izaudzēt kartupeļus? Šis pētnie-
ciskais projekts pierādīja, ka var. 

15. septembrī ar izaudzēto 
kartupeli podā un skolotāju 
sagatavoto prezentāciju un pla
kātu atkal devāmies uz Aloju. 
Alojas Ausekļa vidusskolā 

Stalbes vidusskolas skolēni 
projektā “Kartupelis 2017”

pro jekta noslēgumā  skolēni 
raka savus kartupeļus, svēra, 
skaitīja un  piedalījās sportiskās 
aktivitātēs. 

Liels pārsteigums bērniem 
bija došanās uz Alojas kartupeļu 
cietes ražotni “Aloja Starkelsen”.

Noslēgumā skolēniem un 
skolotājiem tika izteiktas patei-
cības par piedalīšanos projektā. 
Skolotāja J. Palsa saņēma 2. vietu 
nominācijā “Labākais skolotāja 
darbs” – sagatavota prezentācija 
par skolēnu vasaras darbu.

Mums neizdevās izaudzēt lie-
lāko kartupeli, tur mūs pārspēja 
Aglonas un Alojas skolēni, taču  
projekts radīja interesi un vēlē-
šanos turpināt  būt par pētnieku. 
Izrādās, ka podā var izaudzēt pat  
divus kilogramus kartupeļu.

Atpūtas kompleksa "Burtakas" 
saimniece Solvita Laiviņa.
Foto: no personīgā arhīva "Burtakas". Foto: www.burtakas.lv

Foto: www.burtakas.lv

mailto:burtakas@inbox.lv
mailto:burtakas@inbox.lv
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Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore

Aktīvi novecot nozīmē dzī-
vot ar piederības, līdzdalības un 
noderīguma sajūtu, ar prieku 
par dzīvi un sevi. 1991. gadā 
ANO Ģenerālā asambleja izsludi-
nāja 1. oktobri par Starptautisko 
senioru dienu. Mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību iedzīvo-
tāju novecošanas problēmām, 
senioru dzīves grūtībām, vientu-
ļajiem cilvēkiem.  

Šogad Pārgaujas novadā 
Starptautisko senioru dienu 
atzīmējām astoto reizi. Lai 
svētku diena izdotos kā iecerēts, 
par to tika rūpīgi piedomāts. 
Tika klāti balti galdauti, vāzēs 
likti krāšņi rudens ziedi, floriste 
Adrija Fusa skatuvi rotāja ar 
miķelītēm un dāliju ziediem. 

Svētku koncertu sniedza vīru 
kopas “Vilki” dalībnieki, dziedot 
un pastāstot, kāpēc repertuārā 
iekļautas tieši tās dziesmas.  
Pēc koncerta cienājāmies ar 
Valda Tiltiņa un viņa pavāru 
gatavoto biezputru. Priecē, ka 
jaunāki cilvēki atvēl savu darbu 
un brīvo laiku, tā dāvājot sirds 
siltumu un cieņu cilvēkiem ar 
bagātu dzīves pieredzi. Neiz
palika arī svētku kliņģeris, 
groziņos uz dzeltenīgām kļavu 
lapām gozējās āboli, kurus bija 
atnesuši pasākuma apmeklētāji. 
Burciņās cits pie cita draudzīgi 
sagūluši gurķi, sviesta pupiņas 
un citi rudens gardumi. Uz segas 

Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore

Laikā, kad esam pilni ar 
rudeni un dzērvju atvadu sau-
cieniem debesīs, dvēsele vēlas 
izbaudīt dabas skaistumu un 
paildzināt gaismas mirkli. Tāpēc 
novada seniori sēdās pašu īrētā 
autobusā, lai kopā ar trako lap-
kriti izbaudītu vienu pasakainu 
rudens dienu. Rīta agrumā 
autobuss laipoja cauri brīniš-

ķīgai Braslas senlejai. Brasla ir 
Gaujas labā pieteka, sākas Ans-
puru purvā pie Pociema, šķērso 
Idumejas augstieni, lejpus Strau-
pes, tek pa Braslas senleju. Upe 
plūst pa Gaujas Nacionālā parka 
teritoriju. Ir izveidojušies Bra-
slas ieži, kuros ietilpst krastu 
atsegumi, kā arī Vējiņu alas. 
Lielākās apdzīvotās vietas upes 
krastos ir Straupe, Plācis, Rozula. 

Nonācām zivju audzētavas 
pagalmā, kur skatienu piesais-

savu vietu bija ieņēmuši dažādu 
krāsu un izmēru ķirbji. 

Nevēlēdamies doties ziemas 
miegā, Adrijas pavadībā pie 
Stalbes tautas nama “ieradās” 
dažādu izmēru dzīvnieciņi, ko no 
dabīgiem materiāliem uz pirmo 
skolas dienu bija darinājuši Stal-
bes skolas skolēni un skolotāji. 
Bija žirafe ar garo kaklu, zirnek-
lis, kas, baiļodamies, ka kāds 
nesapinas viņa tīklos, savlaicīgi 
tos bija savilcis pa tautas nama 
durvju stenderēm. Kamenīte 
zumzināja sveicienus ikvienam 
apmeklētājam. Bruņurupucis 
atrada sev vietu uz puķu kastes. 
Čūska ziņkārībā ložņāja, vēro-
jot atnācējus. Ezim uz adatām 
bija sadūrušies dadži no tuvē-
jiem laukiem. Zosu papus, kaklu 
izslējis, lūkojās, vai no putras 
katla, kas vārījās zem lielā ozola, 
nenobirs kāds putraims? Kaķis, 

Pārgaujas novadā atzīmē 
Starptautisko senioru dienu

Senioru ekskursija 
pīlādžu laikā 

ieraudzījis garām skrejošo suņa 
puiku, paslēpās aiz soliņa. Vis-
grūtāk savākties bija astoņkā-
jim, jo lielā steigā bija pazudusi 
labās puses kreisās kājas kurpe. 
Kas gan zina, no kuras puses 
jāskaita? Neies taču uz senioru 
balli nepiemērotos apavos, ja nu 
kāda kundze lūdz uz deju?

Paldies par līdzfinansējumu 
svētku rīkošanā Pārgaujas 
novada pašvaldībai, Mārtiņam 
Krauklim, Alfam Lapsiņam, 
Gunitai Magonei, par garšīgo 
mai zīti Ekertu ģimenei. Dārze-
ņus gādāja Līgas Tiltiņas ģimene, 
ar vīnogām no sava dārza cienāja 
Guna Rukšāne. Paldies Pārgaujas 
novada sociālā dienesta vadī-
tājai Anitai Kalniņai un sociālai 
darbiniecei Sarmai Sičikai par 
atzinīgiem vārdiem svētkos. Pal-
dies svētku apmeklētājiem.

tīja “Jāņa vārtu” iezis ar tam pie 
kājām plūstošo Braslas upi, kas 
griezdama baltas putu vērpetes 
steidzināja ūdeņus uz Gauju. 
Zivju audzētavas direktors Jānis 
Balodis ekskursijas dalībniekus 
iepazīstināja ar darbu un aplū-
kojām zivju attīstību no ikriem 
līdz mazuļiem un jau 0,5 līdz 
2 kg zivīm. Tiek audzētas fore-
les, stores un citas zivis. Tāpat 
kā filmā, puiši izvilka stores un 
foreles un mēs tās iegādājāmies, 
lai katrs pēc savas gaumes mājās 
gatavotu cienastu. Tikuši pie 
zivīm un zivju smaržas turpinā-
jām ceļojumu. 

Straupes pienotavas ražo-
šanas daļas vadītājs pastāstīja 
par jauniem produkcijas vei-
diem, bija iespēja noskatīties 
filmiņu par to, kā pienu piegādā 
no zemnieku saimniecībām, un 
kā robots palīdz lopu novietnē. 
Izgaršojām dažādu saražoto 
produkciju. Pienotavas veikaliņā 
iegādājāmies jogurtus ar dažā-
dām piedevām. 

Mūsu ceļojums turpinājās 
uz Sietiņiezi, tas atrodas Gau-
jas Nacionālā parkā un ir viens 
no lielākajiem un skaistākajiem 

Devona smilšakmens atsegu-
miem. Pirms, apmēram 400 
miljoniem gadu smalkās, baltās 
smiltis skalojušās Gondvas kon-
tinenta seklajā Tetisa okeānā. 
Labiekārtotas takas, koka kāp-
nes izveidotas ieža iepazīšanai 
un brīnišķīgā Gaujas senlejas 
skata baudīšanai. Sietiņiezis 
sasniedz 15 m augstumu un 400 
m platumu. Kā grezna, skaista 
smilšakmens pils noklāts ar 
ieža unikāliem rotājumiem. 
Saulē sasilstot, tas uzkrāj sil-
tumu, tāpēc iezi par mājvietu 
izvēlējušās savvaļas zemes bišu 
sugas. Teikas vēsta, ka šo vietu 
ar nišām izvēlējies pat Velns. 
Lielākais izcilnis dienvidu pusē 
saucas – “Velna papēdis”. Tur 
Velns atspēries, lai nokļūtu upei 
otrā pusē. Izbaudījuši šo dabas 
pasaku devāmies tālāk. 

Rubenē ciemojāmies pie bite-
nieka “Medus kārē”. Noskatījā-
mies filmu par bišu attīstības 
ceļu, bišu dzīvi stropā un ārpus 
tā. Izgaršojām medu ar dažā-
dām piedevām, cienājāmies ar 
saimnieka cepto lielo pankūku 
un kafiju. Iegādājāmies sev tīka-
māko bišu produkciju un devā-

mies tālāk.
Noslēgumā apmeklējām Vai-

davas kultūras namu, kur bija 
skatāma vietējā mākslinieka 
Saldūkšņa darbu izstāde. Glez-
nās attēlotas dabas ainavas 
dažādos gadalaikos. Kultūras 
nama pirmajā stāvā bija skatāma 
Vaidavas keramikas cehā gata-
voto māla trauku izstāde. Telpas 
greznoja māla traukos sakārtoti 
rudens ziedi, āboli, sveces! Vienā 
vārdā – skaisti. Kultūras pasā-
kumu organizatore Inita Jurgen-
berga iepazīstināja ar skatītāju 
zāles iekārtojumu, prožektori 
pārvietojami ar pults palīdzību, 
zālē skatītāju sēdvietas novie-
totas pakāpeniski. Otrā stāvā 
apmeklējām Novadpētniecības 
muzeju, tur trijās telpās izvietoti 
savāktie vēstures materiāli par 
novadu. Izvērtās sarunas, ka arī 
Pārgaujas novadā ļoti nepiecie-
šams tāds muzejs. Atvadījāmies 
no kultūras nama saimnieces un 
gandarīti par redzēto uzsākām 
mājupceļu. Paldies ceļojuma 
dalībniekiem par možu garu 
visas dienas garumā. Patīkamu 
gada nogali un labas domas! 

  

Esi aktīvs un jūties lieliski!
2. novembrī, plkst. 12.30 Stalbes tautas nama mazajā zālē 

tiek atsāktas veselības vingrošanas nodarbības senioriem. 
Jaunums! projekta „Slimību profilakses un kontroles centra 

organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros 
Pārgaujas novadā pēc īpašas programmas strādās sertificēts 
treneris un vadīs 8 nodarbības senioriem pēc trenera Helmuta 
Rodkes izstrādātās treniņprogrammas. 

Laipni aicināti pievienoties!
Plašākai informācijai – tālr.  29247718 (Grieta Grosberga)

Rudīte Vasile,
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste,
tūrisma koordinatore

Pārgaujas novada pašvaldība 
kopā ar citām Latvijas pašval-
dībām šogad turpināja iesākto 
“Meža dienu” tradīciju un iesais-
tījās projektā “Pašvaldību labie 
darbi parkos Latvijas simgadei”.

Projekta gaitā Auciemmui-
žas un Raiskuma muižas kom-
pleksa teritorijās pirmo reizi 
tika izveidota tūrisma izziņas 
infrastruktūra – Auciema mui-
žas parkā izvietots informa-
tīvs koka stends par muižas un 
parka vēsturi, Raiskuma muižas 
parkā – informatīvs koka stends 
par muižas un parka vēsturi, kā 
arī divi mazāki koka stendi pie 
atsevišķiem parka kultūrvēstu-
res un dabas objektiem.

Paldies raiskumiešiem, kas 
palīdzēja apkopot vēsturiskus 
faktus un senās fotogrāfijas par 

Jauni informatīvi 
stendi muižu 
parkos

Raiskuma muižas un Auciema 
muižas kompleksiem!

Auciema muižas un Raiskuma 
muižas ēkas ar tām pieguļoša-
jiem vēsturiskajiem ainaviska-
jiem parkiem ir nozīmīgi kultūr-
vēsturiskie objekti un saistoši 
apskates objekti gan Latvijas, 
gan ārvalstu tūristiem, kā arī 
būtiska atpūtas zona vietējiem 
iedzīvotājiem. Parku uzturēšanu 
nodrošina pašvaldība sadarbībā 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Projekts īstenots ar Meža 
attīstības fonda atbalstu.

Vīru kopa “Vilki”. Foto: Iluta Beķere

Ekskursijas dalībnieki Sietiņiezī



11

Liene Zilvere,
starptautiskā projekta “HANSA” 
asistente Pārgaujas novadā

Septembra beigās Pārgaujas 
novada pašvaldība sadarbībā ar 
Vidzemes plānošanas reģionu un 
citiem projekta “Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
partneriem no Latvijas piedalījās 
Eiropas sadarbības dienā Doma 
laukumā, Rīgā. 

Pasākuma mērķis bija iepa
zīstināt apmeklētājus ar Eiropas 
teritoriālās sadarbības projektu 
ietvaros īstenotajām idejām un 
aktivitātēm.

Projekta HANSA stends prie-
cēja apmeklētājus ar dažādām 
nodarbēm viduslaiku teltī, pie-
dāvājot iespēju izkalt viduslaiku 
monētu un nogaršot Kuldīgas 
magoņmaizi, kuras recepte aiz-
gūta no tālajiem viduslaikiem. 
Atbildot uz jautājumiem par 
Hanzas pilsētu vēsturi, stenda 
viesi varēja savā īpašumā iegūt 
dažādus noderīgus suvenīrus. 

Apmeklētāji tika informēti 
arī par jaunākajiem tūrisma 
piedāvājumiem, kā arī par 
projekta HANSA norisēm un 
turpmākajām iecerēm.

Projekta HANSA ietvaros Pār-
gaujas novada pašvaldība tuvā-
kajā laikā uzsāks darbu pie kuli-
nārā maršruta izstrādes. Mērķis 
ir sagatavot interesantu mate-
riālu, kas sniegs informāciju par 

Aktivitātes projektĀ “HANSA”

Projekta pārstāves no Vidzemes Eiropas sadarbības dienā Doma 
laukumā Rīgā (no kreisās Andra Magone (Cēsu novada pašvaldība), 
Rūta Ročāne un Māra Sproģe (Vidzemes plānošanas reģions), 
Liene Zilvere (Pārgaujas novada pašvaldība)

Straupē un tās tuvākajā apkār-
tnē esošajiem uzņēmumiem, 
mājražotājiem un amatniekiem, 
kas Straupes iedzīvotājiem un 
viesiem piedāvā iespēju iepa-
zīties ar vietējām kulinārajām 
vērtībām. 

Tāpēc aicinām atsaukties 
saimniecības, uzņēmējus un 
arī amatniekus, kas būtu gatavi 
rādīt, stāstīt par savu saim-
niecisko darbību un uzņemt 
viesus pie sevis, tādējādi kopā 
veidojot vienotu kulināro 
tūrisma piedāvājumu. Infor-
māciju par piedāvājumu sūtīt uz 
hansa@pargaujasnovads.lv. 

Projekta gaitā turpināsies 
Straupes un tajā esošo kultūrvēs-
tures objektu vēsturiskā izpēte. 
Ar līdz šim veiktajiem pētīju-
miem iedzīvotāji aicināti iepazī-
ties Straupes tūrisma mājas lapā 
www.tourism.straupe.lv.

Savukārt, lai stiprinātu 
tūris ma uzņēmēju un tūrisma 
pie   dāvājuma popularizēšanu, 
turpināsies darbs pie mobi-
las aplikācijas veidošanas, kas 
sniegs informāciju par apkārtnē 
esošajiem apskates objektiem, 
nakts mītnēm, ēdināšanas pakal-
pojumiem un pasākumiem. Apli-
kāciju paredzēts publiskot 2018. 

Liene Zilvere,
starptautiskā projekta “HANSA” 
asistente Pārgaujas novadā

Oktobra sākumā Straupē pro-
jekta “Hanzas vērtības ilgtspējī-
gai sadarbībai (HANSA)” ietva-
ros viesojās tūrisma eksperti 
no Vācijas un Nīderlandes, lai 
iepazītos un novērtētu projektā 
iesaistīto pilsētu tūrisma piedā-
vājumus.

Šis bija jau trešais ekspertu 
brauciens, un šoreiz tā mērķis 
bija izzināt kulinārā mantojuma 
izmantošanu tūrismā. Tāpēc 
Straupē tūrisma nozares pazinē-
jiem tika piedāvāts iepazīties ar 
Straupes zirgu pastu, kur jau vai-
rāk nekā gadu darbojas Straupes 
lauku labumu tirdziņš, kas ir 
vienīgais tirdziņš Baltijas valstīs, 
kam atļauts izmantot prestižo 
Earth Markets kvalitātes zīmi. 
Ar stāstījumu par Straupes un 
zirgu pasta vēsturi, tirdziņa akti-
vitātēm un vietējām kulinārajām 
vērtībām viesus uzņēma Zirgu 

Vēstures un kulinārā 
mantojuma iepazīšana 
Straupes pusē

pasta saimnieks Guntis Ābol tiņš
Āboliņš. Savukārt gardu pus-
dienu piedāvājumu no vietējiem 
sezonālajiem produktiem bija 
sagatavojusi šefpavāre Baiba 
Smilga.

Ārzemju viesu uzņemšana 
ir lielisks veids, kā pārbaudīt 
tūrisma uzņēmēju piedāvājuma 
kvalitāti.  Pēc katra šāda brau-
ciena eksperti apraksta savus 

Baiba Smilga (otrā no kreisās puses) kopā ar viesiem no Latvijas, 
Nīderlandes un Vācijas,  stāstot par vietējām kulinārajām tradīcijām

gada janvārī.
Tāpat turpinās sadarbība 

ar Straupes tūristu gidu kursu 
dalībniekiem, veidojot jaunus 
tūrisma piedāvājumus un eks-
kursijas 2018. gada tūrisma 
sezonai. Kopā ar citiem sagata-

votajiem tūrisma materiāliem, 
piedāvājumi tiks prezentēti un 
starptautiskajās tūrismā izstā-
dēs Rīgā, Tallinā un Berlīnē 
2018. gada sākumā. 

Vairāk par projekta HANSA 
aktivitātēm aicinām sekot 

vērojumus un sniedz ieteikumus 
piedāvājuma uzlabošanai.  Pare-
dzēts, ka pēc uzlabojumu ievie-
šanas praksē projekta HANSA 
ietvaros tiks organizēti braucieni 
nozares mediju pārstāvjiem un 
tūroperatoriem. Ilgtermiņā šie 
braucieni veicinās tūristu skaita 
pieaugumu projekta pilsētās.

Pārgaujas novada pašvaldība aicina 
novada iedzīvotājus un viesus

uz svētku pasākumu Latvijas 99. dzimšanas dienā
17. novembrī Stalbes tautas namā

 Plkst. 19.00 
Koncertā uzstāsies Ieva Sutugova ar grupu un stīgu 
instrumentiem. Klausītājiem būs iespēja dzirdēt tādas 
dziesmas kā “Dvēseles dziesmu”, “Daugaviņa”, “Dvēselīte” un 
vēl citas latviešu iemīļotas un populāras dziesmas.
Pēc koncerta svētku uguņošana!

Plkst. 22.00 
balle kopā ar grupu “SESTĀ JŪDZE”
Galdiņu rezervācija līdz 15. novembrim 
pa tālr. 26234766 (Solveiga), vietu skaits ierobežots.
Ieeja uz koncertu un balli bez maksas.

Uz pasākumu būs transports, kas nogādās uz koncertu un 
pēc uguņošanas vedīs atpakaļ.  Maršruts: 18.00 Raiskums – 
18.10  Auciems  – 18.20 Stalbe –  18.30 Straupes pamatskola – 
18.35 Plācis – 18.45 Rozula –  18.55 Stalbe. 

13. novembrī plkst. 12.30

Reģistrēšanās Rozulas skolā plkst. 11.00–12.00

līdzi projekta Facebook kontā 
https://www.facebook.com/
ExploreHANSA/. Jautājumus un 
ierosinājumus gaidām uz epastu 
hansa@pargaujasnovads.lv

Par projektu:
Sadarbojoties 11 Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas part-
neriem, no 2015. gada oktobra 
līdz 2018. gada decembrim tiek 
ieviests projekts “Hanzas vēr-
tības ilgtspējīgai sadarbībai”. 
Projekts tiek īstenots ar Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
2014.–2020. gadam atbalstu, un 
tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās 
Hanzas savienības vērtības. No 
Latvijas projektā piedalās Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs, Kok-
neses, Limbažu, Pārgaujas un 
Kuldīgas novadu pašvaldības, 
kā arī Valmieras pilsētas pašval-
dība un Vidzemes plānošanas 
reģions, savukārt no Igaunijas 
projekta partneri ir Pērnavas 
un Vīlandes pilsētu pašvaldības, 
bet no Zviedrijas – Gotlandes 
reģions un Gotlandes tūrisma 
attīstības aģentūra “Inspiration 
Gotland”, kas ir arī projekta 
vadošais partneris.

mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
http://www.tourism.straupe.lv
https://www.facebook.com/ExploreHANSA/
https://www.facebook.com/ExploreHANSA/
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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

Novadā dzimuši

Sveicam oktobra 
jubilārus!

Stalbes pagastā 
Atis Kalniņš  82 g.v.
Guntis Liepiņš  69 g.v.

Raiskuma pagastā
Aivars Oraševskis  78 g.v.
Ruta Silvija Avena  82 g.v.

Straupes pagastā
Agate Bogomola
 Toms Žigmunts
Alekss Sudrabs

Stalbes pagastā
Emīlija Rozentāle

Raiskuma pagastā
Emīlija Paula Blažuka

Raiskuma pagastā
Daila Inese Anna Dālmane  – 
     83 gadi
Ilga Eglīte – 82 gadi
Milda Vaira Jakovļeva – 
     81 gads
Irena Skaidrīte Oraševska – 
     82 gadi
Stalbes pagastā
Pēteris Briška – 84 gadi
Lilija Daktere – 91 gads
Arturs Dakteris – 88 gadi
Spodrīte Krūmiņa – 80 gadi
Elza Migliniece – 90 gadi
Ausma Safarova – 82 gadi
Marija Treikale – 81 gads

Straupes pagastā
Mirdza Reinharde – 80 gadi
Anta Rudzīte – 86 gadi

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  5. un 19. novembrī

29. novembrī plkst. 17.00
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