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

Jau kopš 2010. gada Pārgaujas 
novada pašvaldība izdod sienas 
kalendāru, kuram šo gadu laikā 
bijušas dažādas tēmas – novads 
attēlots skolēnu zīmējumos, 
at skats vēsturē, neierastākās 
tūrisma takas, skaistākās vie tas 
iedzīvotāju fotogrāfijās, nova da 
ūdeņi un pat iedzīvotāju gardā
kās ēdienu receptes. 

Arī 2018. gadam izdots sienas 
kalendārs, kas veltīts latviskajām 
vērtībām. 2018. gads būs īpašs – 
tiks atzīmēta Latvijas simtgade. 

Pārgaujas novads var lepoties 
ar to, ka ir viens no latviskāka
jiem Latvijas novadiem. Tieši 
tāpēc kalendārā latviskajām tra
dīcijām, folkloras bagātībai un 
senču mantojumam ir pievērsta 
pastiprināta uzmanība. 

Katrā mēneša lappusē ir 
redzamas mūsu novada skais
tākās ainavas, kas papil dinātas 
ar kādu latviešu spēka zīmi. Tās 
simbolizē dažādas vērtības, ir 
bijušas svarīgas mūsu senčiem, 
un ir nozīmīgas arī mūsdienu 
dzīves gājumā. Katrā mēnesī 
atrodama arī senču folkloras 
bagātība – tautas dziesma. 

Pārgaujas novada sienas 
kalendāra dizaina autore ir Anda 

Pārgaujas novada pašvaldība izdevusi sienas 
kalendāru 2018. gadam

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

Novembris ne tikai visā Lat
vijā, bet arī Pārgaujas novadā 
ir patriotiskākais gada mēne
sis, kad tiek atzīmēta Lāčplēša 
diena, kā arī Latvijas valsts prok
lamēšanas gada diena. Šajā laikā 
pie sava apģērba piespraužam 
sarkanbaltsarkano lentīti, kā arī 

Pārgaujas novadā aizvadīti 
valsts svētku pasākumi

tiecamies pēc kopības sajūtas ar 
savu ģimeni, saviem kaimiņiem, 
novadniekiem, latviešiem. Šogad 
Pārgaujas novadā šādu kopības 
sajūtu bija iespējams rast vairā
kos pasākumos, kas notika par 
godu valsts svētkiem. 

Ar vairākiem pasākumiem 
10. novembrī novadā tika atzī
mēta Lāčplēša diena. Rīta 
cēlienā notika ziedu nolikšana 
pie Ziemeļlatvijas atbrīvotāju 
pieminekļa Plācī. Tūlīt pēc tam 

Nordena, kura ir arī galvenokārt 
visu fotogrāfiju autore. Kalen
dārā redzamas arī BalticPictures 
fotogrāfijas. Ikviens interesents 
šo kalendāru var iegādāties 
Stalbes, Straupes un Raiskuma 
pagastu pārvaldēs, kasēs. Kalen
dāra cena 1,57 EUR. Kā dāvanu 
kalen dāru saņems novada 
seniori. 

Lai latvieša darba tikums, 
čaklums, laipnība un senču gud
rība kopā ar mums visu gadu!

Pārgaujas novada pašval
dība izdos arī galda kalendāru 
2018. gadam “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kurš būs veltīts novada 
uzņēmējiem, kuri pārstāv dažā
das uzņēmējdarbības nozares. 

notika lāpu gājiens no Stalbes 
vidusskolas uz pieminekli Vīlan
des skolnieku rotas karavīriem 
Stalbē. Lāpu gājienā piedalījās 
Stalbes vidusskolas skolēni, 
skolotāji un skolas vadība, kā 
arī Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Kalniņš, kurš pie pieminekļa svi
nīgi uzrunāja lāpu gājiena dalīb
niekus. Dienas izskaņā norisi
nājās vēl viens lāpu gājiens no 
Raiskuma internātpamatskolas 
– rehabilitācijas centra uz piemi
nekli Brīvības cīņās kritušajiem 
karavīriem Raiskuma kapos. 
Lāpu gājienā kopā ar Raiskuma 
internātpamatskolas – rehabili
tācijas centra skolēniem, skolo
tājiem un vadību devās arī Pār
gaujas novada domes deputāte 
Guna Rukšāne. 

Turpinot pirms 20 gadiem 
aizsāktās tradīcijas, 13. novem

brī norisinājās Lāčplēša die
nas skrējiens “Apkārt Rozulai”. 
Skrējiens, kā vienmēr, pulcēja 
kuplu skrējēju skaitu, kuriem 
bija iespēja piedalīties dažāda 
garuma distancēs. Vairāk par 
skrējienu lasīt rakstā “Noticis 
ikgadējais Lāčplēša dienas skrē

jiens “Apkārt Rozulai”. 
Valsts svētku galvenais noti

kums bija Latvijas proklamē
šanas 99. gadadienai veltītais 
koncerts Stalbes tautas namā 
17. novembrī. Tajā uzstājās Ieva 
Sutugova ar grupu. Kon certā 
izskanēja pa zīstamu latviešu 
komponistu skaņ darbi, kā arī 
dziesmas no Ievas Sutugovas 
debijas albuma “Stāsti”, kurus 
māksliniece arī dāvāja novada 
iedzīvotājiem, ja tie pareizi atbil
dēja uz viņas uzdo tajiem jautā
jumiem. 

Pasākuma kulminācijā kon
certa skatītājus, Pārgaujas 
novada iedzīvotājus, priecēja 
krāšņs svētku salūts, kas izsauca 
ovācijas. Svētku ballē par muzi
kālo noformējumu gādāja grupa 
“Sestā jūdze”. 

Novēlam, lai tā kopības sajūta, 
latviskā apziņa un patriotisms 
piepilda mūsu ikdienu biežāk! 

Ieva Sutugova un pavadošā grupa. Foto: Iluta Beķere

Skolēni lāpu gājienā Stalbē. Foto: Solveiga Ruska

Pārgaujas novada iedzīvotāji svētku koncertā Stalbes tautas namā.
Foto: Iluta Beķere

Pārgaujas novada sienas kalendārs 2018. gadam
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EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

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

Vai, jūsuprāt, Pārgaujas 
novadam būtu nepieciešama 

sava Jauniešu dome?

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” no 2017. gada 18. decembra 
līdz 18. janvārim izsludina LEADER projektu  konkursa IV kārtu.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Bra-
sla” SVVA stratēģijai 2014.–2020. gadam, un 2015. gada 13. oktobra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā «Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju”. 

Projektu konkursa IV kārtā pieejams finansējums 
416325,29 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekono
mikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1. rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstī
šana un pārdošanas veicināšana – 208162,64 EUR; 

2. rīcība:  Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas 
apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 
166530,12 EUR;

3. rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labie
kārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 41632,53 EUR.

Projektu  īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi 

no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnie
guma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnie
guma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem 
var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Bras  la” mājas 
lapā www.brasla.lv un birojā. Projektu iesniegumus papīra doku
menta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: 

Braslas ielā 2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga 
Kārkliņa, tālr. 26137342, epasts: liga@brasla.lv; 

SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā 1a, Alojā, kontaktpersona Inga 
Možvillo, tālr. 26423456, epasts: ingamozvillo@inbox.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektro
niskā pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elek
tronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums 
nosūtāms Lau ku atbalsta dienestam uz epastu lad@lad.gov.lv. Pro
jekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv 
un www.brasla.lv 

ESF 9.2.4.2 projekta ietvaros 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) ir saskaņojis vēl 
četru pasākumu dokumentāci
jas kopas un šobrīd tiek uzsākta 
šo pasākumu īstenošana. Tuvā
kajā laikā Pārgaujas novada tiks 
uzsākti šādu pasākumu īsteno
šana:

• Nodarbību (pasākumu) 
kopums bērniem un pusau
džiem (7.–9. klase) par pozitīvas 
savstarpējās komunikācijas vei
došanu un konfliktu risināšanu 
ņirgāšanās profilaksei;

• Izglītojošās rotaļu nodar
bības pirmsskolas izglītības 
iestā žu un vispārējo izglītī
bas iestāžu sākumskolas klašu 
(5–8  gadus veci bērni) izglīto
jamajiem par veselīga uztura 
pamatprincipiem;

• Veselīga uztura olimpiāde 

llze Kalniņa,
kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 28  
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 19.10.2017. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai;

nolēma:
• izdot saistošos notei

kumus Nr. 12 “Par Pārgaujas 
novada pašvaldības vienreizējas 
stipendijas piešķiršanu studijām 
augstākās izglītības iestādēs”,

• izdot saistošos noteiku
mus Nr. 13 “Sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu 
snieg  šanas un lietošanas kārtība 
Pār gau jas novadā”,

• izdot saistošos noteiku
mus Nr. 14 “Par grozījumiem 
Pārgaujas novada domes 2014. 
gada 18. decembra saistoša
jos noteikumos Nr. 20 „Kārtība, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvo
joša persona atzīstama par maz
nodrošinātu””,

• precizēt 21.09.2017. izdo
tos saistošos noteikumus Nr. 7 
“ Grozījumi Pārgaujas novada 
domes saistošajos noteikumos 
Nr. 23 “Kārtība, kādā Pārgaujas 
novada pašvaldība sedz brauk
šanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglī
tības iestādēs izglītojamiem””,

• konceptuāli atbalstīt  Pār
gaujas novada attīstības prog
rammas 2013.–2019. gadam 
investīciju plānā apstiprināto 
projektu  realizēšanu 2018.gadā 

• apstiprināt  Pārgaujas 

novada pašvaldības sniegto 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu maksas tarifus  

• piešķirt līdzfinansējumu  
Pārgaujas novada grants ceļu 
pārbūvei Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”  pār
būvi un priekšfinansējuma 80%  
un 100% apmērā nodrošinā
šanu,

• apstiprināt  Pārgaujas 
novada pašvaldības kalendāru 
pārdošanas cenu,

• piedzīt nekustamā īpašuma 
nodokļa un nokavējuma naudas 
parādu par nekustamajiem īpa
šumiem Stalbes pagastā,

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu  nekustamajiem īpa
šumiem  Stalbes un  Raiskuma 
pagastā ,

• sadalīt  nekustamo īpašumu 
Straupes pagastā, izveidojot  
jaunu nekustamo īpašumu, pie
šķīra tam nosaukumu  un mai
nīja zemes lietošanas mērķi ,

• nodot privatizācijai funk
cionāli nepieciešamo zemes 
gabalu  dzīvojamās mājas  Stal
bes pagastā  dzīvokļu īpašnie
kiem,

• sadalīt nekustamo īpa
šumu Raiskuma pagastā, izvei
dojot jaunu  nekustamo īpa
šumu, piešķīra tam nosaukumu 
un mainīja adresi, 

• atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma Stalbes pagastā atse
višķo zemes vienību atsavinā
šanai un pievienot citam Stalbes 
pagasta nekustamā īpašuma 
sastāvam,

• atdalīt no Stalbes pagasta 

nekustamā īpašuma  vienu atse
višķu zemes vienību, izveidojot  
jaunu nekustamo īpašumu, pie
šķira tam nosaukumu un noteica 
zemes lietošanas mērķi,

• noteikt zemes lietošanas 
mērķi iznomātajai zemes vie
nības daļai “Raiskuma estrāde”, 
Raiskuma pagastā,

• nolēma nodot zemes 
gabalu  Straupes un Raiskuma 
pagastos dzīvojamās mājas īpaš
niekiem bez atlīdzības  atbilstoši 
privatizējamā objekta domāja
mai daļai,

• atsavināt Pārgaujas novada 
pašvaldībai piederošo zemes 
vienību Straupes pagastā, piedā
vājot to pirkt šī īpašuma nomnie
kam un noteica nosacīto cenu,

• izstrādāt valsts aizsargā
jamo kultūras pieminekļu indivi
duālo aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu)  projektu vairākiem valsts 
aizsardzības  kultūras pieminek
ļiem,

• apstiprināt Pārgaujas 
no vada bērnu tiesību aizsardzī
bas sadarbības grupu,

• anulēt deklarētās dzīves
vietas ziņas vairākām personām,

•  ievietot personu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā.

Nākamā domes sēde notiks 
21. decembrī plkst. 15.oo  Stalbē, 
komiteju sēdes – 14. decembrī.

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

Pārgaujas novada pašvaldības 
23. novembra domes sēdes 
apskats 

Eiropas Sociālā 
fonda aktualitātes 
par projektiem 
Pārgaujas novadā

vispārējo izglītības iestāžu 3.–4.
klašu skolēniem par veselīga un 
sabalansēta uztura jautājumiem;

• Praktiskas nodarbības par 
veselīgu, garšīgu, ekonomisku 
un radošu ēdienu pagatavošanu;

• Seminārs par bērnu un 
pus audžu atkarību pazīmju 
agrīnu atpazīšanu, profilaksi un 
palīdzības iespējām.

Informācija par pasākumu 
realizāciju un norises laiku būs 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Sabīne Zemīte,
Slimību profilakses un 
kontroles centra Psihiskās 
veselības veicināšanas nodaļas 
sabiedrības veselības analītiķe

Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” izsludina LEADER 
projektu  konkursa IV kārtu

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

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

Novembrī Pārgaujas novada 
iedzīvotāji tika aicināti pie
dalīties aptaujā novada mājas
lapā un izteikt savu viedokli par 
to, vai Pārgaujas novadā ir nepie
ciešama sava jauniešu dome. 

Jauniešu dome ir organizācija, 
kas veicina jauniešu iniciatīvas, 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
un sabiedriskajā dzīvē. Orga
nizācija ir brīvprātīgs veido
jums, kurā apvienojas konkrētā 
novada jaunieši, lai nodroši
nātu to interešu pārstāvniecību, 
vajadzību aizstāvību, piedāvātu 
problēmu risinājumus no jau
niešu skatupunkta, sagatavojot 
savus priekšlikumus. Jauniešu 
domes darbību parasti koor

dinē jaunatnes darbinieks vai arī 
kāda pašvaldības iestāde.

Latvijā ir daudzi veiksmīgu 
jauniešu domju piemēri – 
domes, kuras darbojas jau ilgus 

gadus, organizējot aktivitātes 
savu novadu jauniešiem un 
iedzīvotājiem, kā arī diskutējot 
un risinot jauniešu vidū aktuālas 
problēmas, kas saistītas ar izglī
tību, sabiedrisko dzīvi, veselību, 
sportu un citām jomām. Šajās 
organizācijās jaunie cilvēki gūst 
pieredzi komunikācijā, pasā
kumu plānošanā un organizē
šanā, savu ideju realizēšanā, kā 
arī gūst prasmi sadarboties ar 
citām jauniešu organizācijām 
gan reģionālā, gan nacionālā, 
gan starptautiskā mērogā. 

Decembra jautājums: 
Vai plānojat apmeklēt 

Adventa laikā notiekošos pa 
sā  kumus Pārgaujas novadā?

• Jā;
• Nē;
• Neesmu izlēmis /usi. 

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājuma rezultātu apkopojums par Pārgaujas 
novada jauniešu domes nepieciešamību

Nē,
67 balsis

Nav viedokļa, 
12 balsis

Jā,
83 balsis

41 %51 %

7 %

http://www.brasla.lv
mailto:Liga@brasla.lv
mailto:ingamozvillo@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3alad%40lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv
http://www.brasla.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Liene Zilvere, 
projekta HANSA asistente,
Attīstības plānošanas nodaļa
Rudīte Vasile, 
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa

Oktobra beigās Pārgaujas 
novada pašvaldības Attīstī
bas plānošanas nodaļa rīkoja 
tradicionālo vienas dienas 
pieredzes apmaiņas brau
cienu novada tūrisma uzņē
mējiem un tūristu gidiem.  
Šoreiz brauciena mērķis bija 
iepazīties ar Siguldas pilsētas 
un tās tuvākās apkārtnes aktu
ālo tūrisma piedāvājumu, lai 
gūtu pieredzi un jaunas idejas 
tūrisma nozares stiprināšanai 
Pārgaujas novadā.

Brauciena diena iesākās 
Turaidas muzejrezervātā, kur 
gides pavadībā tika iepazīta jau
nākā ekspozīcija, kā arī iegūta 
noderīga informācija par pamat
principiem, kā veiksmīgi vadīt 
ekskursiju tūristu grupai. Turpi
nājumā brauciena dalībniekiem 
bija iespēja vērot skaistos rudens 
skatus Gaujas ielejā caur gaisa 
vagoniņa stiklotajiem logiem, kā 
arī skatītāja lomā izdzīvot emo

cijas, ko dod Siguldas viens no 
jaunākajiem tūrisma piedāvāju
miem “Zērglis” – “zip line” lido
jums. Savukārt Siguldas Tū ris ma 
informācijas centra vadītāja 
Monta Liepa sniedza informāciju 
par aktualitātēm tūrisma infor
mācijas centra darbībā. 

Brauciena dalībnieki iepazīs
tas ar Turaidas muzejrezervāta 
piedāvājumu.

Zemnieku saimniecības “Pīla
dži” apmeklējuma laikā bija 
iespēja izzināt, kā viena uzņē
muma ietvaros tiek attīstītas un 
labi sadzīvo vairākas uzņēmēj
darbības nozares, sākot ar stādu, 
augļu un ogu audzēšanu līdz pat 
izaudzēto produktu pārstrādei 
un tūrismam.

Brauciena laikā notika arī 
seminārs, kurā pašvaldības 
tūrisma organizatore Rudīte 
Vasile iepazīstināja ar tūrisma 
nozares aktualitātēm Latvijā. 
Savukārt projekta HANSA asis
tente Liene Zilvere pastāstīja 
par paveiktajiem un plānotajiem 
darbiem projekta ietvaros, kā 
arī pirmo reizi plašākai publi
kai atrādīja prezentācijas video 
materiālu par Straupi – mazāko 
Hanzas pilsētu pasaulē.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Tūrisma uzņēmēji smeļas pieredzi Siguldā
Dienas noslēgumā dalīb

nieki viesojās “Mazajā brīnum
zemē” – vietā, kur iepazīt pasauli 
no putna lidojuma perspektī
vas. Tur miniatūrās pasaules 
ekspozīcija mērogā 1:87 vilina 
ar māksliniecisko smalkumu, 

Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar Latvijas plānoša
nas reģioniem oktobrī izsludi
nāja konkursu pašvaldībām, lai 
noteiktu reģionu rezultatīvākās 
pašvaldības, kuras sava budžeta 
ietvaros īsteno daudzveidīgus 
atbalsta pasākumus uzņēmēj
darbības sekmēšanai. Konkursa 
noslēgumā rezultatīvākās paš
valdības katrā reģionā saņēma 
naudas balvas.

Apkopojot konkursa rezul
tātus, Vidzemes plānošanas 
reģionā balvas saņēma Valmie
ras pilsētas pašvaldība, Pārgau
jas novada pašvaldība un Smilte
nes novada pašvaldība.

Valmieras pilsētas pašvaldība 
ieguva 5390 eiro lielu naudas 
balvu. Konkursa pieteikumā 
Valmieras pilsētas pašvaldība 
norādījusi, ka finansējumu izlie
tos, organizējot grantu konkursu  
Valmierā rezidējošiem uzņēmē
jiem, lai veicinātu jaunu un ino
vatīvu produktu izstrādi, izvēr
tētu to pielietojamību un noieta 
tirgus potenciālu. Priekšroka 
un augstāks vērtējums būs tiem 
jaunradītajiem produktiem, kuri 
pielietojami pašvaldībā vai tās 
kapitālsabiedrībās (piemēram, 
jauni IT risinājumi, konstrukci
jas utt.). 

Pārgaujas novada pašvaldībai 
tika piešķirta 3000 eiro nau
das balva. Tā tiks izmantota, lai 
sadarbībā ar novada uzņēmē
jiem uzstādītu vismaz 20 norā
des zīmes uz novada uzņēmumu 

nākotnes tehnoloģijām, pilsētu, 
lauku, kalnu, ieleju un dažādām 
sadzīves ainiņām.

Pēc brauciena tā dalībnie
kiem izteica savus vērojumus, 
novērtēja, ka ir patīkami pār
steigti gan par Turaidas muze

jrezervāta mūsdienīgo piedāvā
jumu, sakopto uzņēmējdarbības 
vidi Siguldā. Saruna veicināja 
domu apmaiņu par sadarbību 
un tūrisma piedāvājuma dažā
došanu arī mūsu novadā.  

darbības zonām, kā arī nauda 
tiks investēta vienotas preču 
zīmes “Radīts Pārgaujas novadā” 
izstrādei un izgatavošanai, po 
pu larizējot vietējo produkciju. 

Savukārt Smiltenes novada 
pašvaldība saņēma 2000 eiro 
lielu balvu. Tā paredzēta sadar
bības stiprināšanai ar novada 
jaunajiem uzņēmumiem, orga
nizējot dažādus atbalsta pasā
kumus un palīdzot pieņemt 
lē mumu par uzņēmējdarbības 
sāk šanu tiem, kas vēl prāto. 

Konkursa pieteikumus izvēr
tēja komisija, kuras sastāvā bija 
Vidzemes Uzņēmējdarbības 
cen tra vadītāja Ina Miķelsone, 
Vid zemes plānošanas reģiona 
admi nistrācijas vadītāja Guna 
KalniņaPriede, a/s “Attīstī
bas finanšu institūcija Altum” 
Vidzemes reģiona vadītāja Olita 
Untāla un Latvijas Darba devēju 

konfederācijas padomes loceklis 
un Cēsu rajona uzņēmēju kluba 
valdes priekšsēdētājs Arkādijs 
Suškins.

Dalība konkursā bija brīv
prātīga un konkursa kopējais 
balvu fonds Vidzemes reģionā 
bija 10 390 eiro. Konkursa noli
kums paredz, ka saņemtā balva 
jāizmanto, īstenojot uzņēmēj
darbību veicinošas aktivitātes, 
tai skaitā, to drīkst izlietot infra
struktūras attīstībai uzņēmēj
darbības vajadzībām.  

Ina Miķelsone, 
Vidzemes Uzņēmējdarbības 
centra vadītāja

Informācija par 
Pārgaujas novada 
pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizētu 
attīrīšanu no sniega 
2017./2018. ziemas sezonā

Ceļu saraksts Pakalpojuma 
sniedzējs

Kontakt
informācija

Stalbes pagastā

maršruts Rozulas autoceļu 
saraksts

SIA,,SHAF” Jānis Herbsts, 
tālr. 29438550

maršruts Daibes autoceļu 
saraksts

Z/S,,Jaunzemi” Jānis Plūme, tālr. 
29427092

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

maršruts Mazstraupes 
ceļu saraksts

SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr.  
29398627

maršruts Lielstraupes ceļu 
saraksts

SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr.  
29398627

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

Raiskuma pagastā

maršruts Raiskuma ceļu 
saraksts

SIA,,Vidzemes 
Betons”

Guntars Zicāns, 
tālr. 28282165

maršruts Strīķu – Miglaču 
ceļu saraksts

SIA,,Vidzemes 
Betons”

Guntars Zicāns, 
tālr.  28660835

maršruts Auciems ceļu 
saraksts

SIA “Rok un Būvē” Andris Beķeris, 
tālr. 26626266

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.

Konkursā “Pašvaldību atbalsta 
pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” 
Vidzemes plānošanas reģionā balvA 
arī Pārgaujas novada pašvaldībai

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

Konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības 
sekmēšanai” apbalvošana.

Brauciena dalībnieki iepazīstas ar Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu. Foto: Liene Zilvere
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LĒMUMS
Pārgaujas novada Stalbes pa gastā, 

2017. gada 23. novembrī 
Nr. 191 (protokols Nr. 14, 4. §)
4.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu maksas tarifu 
apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punktu 
un  Pārgaujas novada Ūdensapgādes 
un kana lizācijas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodiku, veikti 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšana, pamatojoties uz 
iepriekšminēto un  Pārgaujas novada 
domes 16.11.2017.  Finanšu komitejas 
atzinumu (protokols Nr. 10), atklāti 
balsojot: PAR – 9 (Juris Balt galvis, 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. Apstiprināt maksu par Pārgau
jas novada pašvaldības  sniegtajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas novadīša
nas pakalpojumiem:

1.1. par ūdens ieguvi, ražošanu, nova
dīšanu ūdensvada tīklā un ūdens padevi 
no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpo
jumu saņēmējam:

1.1.1. patērētājiem, kuru ēku vai būvju 
ūdensvada ievadā nav uzstādīti ūdens 
skaitītāji – vienam patērētājam mēnesī  
atbilstoši apstiprinātajai ūdens patēriņa 
normai vienam patērētājam, 

1.1.2. patērētājiem, kuru ēku vai būvju 
ūdensvada ievadā uz stādīti ūdens skaitī
tāji, atbilstoši patērētajam ūdens daudzu
mam pēc skaitītāja rādījumiem mēnesī:

Maksa tiek noteikt atbilstoši 
pa kalpojuma saņemšanas apdzī votajai 
vietai: 

Straupes ciems – 0.61 Eur/m3 (bez 
PVN),

Plāča ciems – 0.61 Eur/m3 (bez PVN),
Rozulas ciems – 0.65 Eur/m3 (bez 

PVN),

Auciema ciems – 0.61 Eur/m3 (bez 
PVN),

Raiskuma ciems – 0.61 Eur/m3 (bez 
PVN),

Kūduma ciems – 0.61 Eur/m3 (bez 
PVN)

Stalbes ciems – 0.65 Eur/m3 (bez 
PVN),

Lenči – 0.61 Eur/m3 (bez PVN),
Miglači – 0.61 Eur/m3 (bez PVN)
1.2. par notekūdeņu savākšanu un 

novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīša
nas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un 
novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē:

1.2.1. patērētājiem, kuru ēku vai būvju 
ūdensvada ievadā nav uzstādīti ūdens 
patēriņa skaitītāji, bet notekūdeņi tiek 
novadīti kopējā kanalizācijas tīklā  pēc 
aprēķina atbilstoši aprēķinātajam ūdens 
patēriņa daudzumam atbilstoši apstip
rinātajai ūdens patēriņa normai vienam 
patērētājam, 

1.2.2. patērētājiem, kuru ēku vai būvju 
ūdensvada ievadā ir uzstādīti ūdens 
skaitītāji un notekūdeņi tiek novadīti 
kopējā kanalizācijas tīklā – atbilstoši 
patērētajam ūdens daudzumam pēc 
skaitītāja rādījumiem mē  nesī:

Maksa tiek noteikt atbilstoši pakalpo
juma saņemšanas apdzīvotajai vietai : 

Straupes ciems – 0.66. Eur m3 (bez 
PVN),

Plāča ciems – 0.66 Eur/m3 (bez PVN),
Rozulas ciems – 0.67 Eur/m3 (bez 

PVN),
Auciema ciems – 0.68 Eur/m3 (bez 

PVN),
Raiskuma ciems – 0.68 Eur/m3 (bez 

PVN),
Kūduma ciems – 0.68 Eur/m3 (bez 

PVN),
Stalbes ciems – 0.53 Eur/m3 (bez 

PVN).
1.3. Pakalpojumam PVN no dokļa 

likme tiek piemērota atbilstoši likumam 
“Par Pievie notās vērtības nodokli”.

2. Apstiprināt sekojošas ūdens patē
riņa normas vienam iedzīvotājam, kas 
attiecas uz tiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotājiem, kuriem nav 
uzstādīts komercuzskaites mēr aparāts:

Ūdens patēriņa normas 
komercuzskaitei iedzīvotājiem

Nr. 
p.k.

Ēku labiekārtotības 
pakāpe

Viena iedzīvo
tāja ūdens patē

riņš mēnesī,
 m3 /mēnesī

1. Daudzdzīvokļu 
ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, 
kanalizāciju 

6

2. Savrupmājas 
ar centralizētu 
ūdensapgādi, 
kanalizāciju 

6

3. Ēkas ar brīvkrāniem 
ārpus ēkas un 
vietējo kanalizāciju

1

Ūdens patēriņa normas 
lauksaimniecības dzīvniekiem 

Nosaukums 
Patēriņa 
norma 
litri/

diennaktī 

Patēriņa 
norma 

m3/
mēnesī 

Liellopiem virs 
2 g. 

100 3 

Jaunlopiem, 
teļiem līdz 2 g. 

50 1,5 

Zirgs 80 2,4 
Kumeļš līdz 1,5 g. 45 1,35 
Cūka 15 0,45 
Sivēnmāte ar 
sivēniem 

60 1,80 

Aita 10 0,3 
Jērs 6 0,18 
Trusis 3 0,09 
Pīle, zoss 2 0,06 
Tītars 1,5 0,045 
Vista 1 0,03 

Ūdens patēriņš laistīšanai vasaras 
periodā (maijs – septembris)

Ūdens izlietojuma 
veids Mērvienība 

Ūdens 
patēriņš, 

l/m2 
1. Ielu un laukumu 
mehanizētā 
mazgāšana 

1 
mazgāšanas 

reize 
1,5 

2. Ielu un laukumu 
mehanizētā 
laistīšana 

1 laistīšanas 
reize 0,4 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas 
tarifu apstiprināšanu

3. Ielu un laukumu 
laistīšana ar 
šļūteni 

1 laistīšanas 
reize 0,5 

4. Apstādījumu 
laistīšana 

1 laistīšanas 
reize 4 

5. Zālāju un puķu 
dobju laistīšana 

1 laistīšanas 
reize 6 

6. Stādījumu 
laistī šana 
siltumnīcās 

1 laistīšanas 
reize 

(vienu reizi 
dien naktī) 

15 

7. Stādījumu 
laistīšana lecektīs 

1 laistīšanas 
reize  

(vienu reizi 
diennaktī) 

6 

Stādījumu laistī
šana piemājas 
dārzos: 
sakņu dārzos 
augļu dārzos 

1 laistīšanas 
reize 

(vienu reizi 
diennaktī) 15 

15 
Piezīmes. Ja nav datu par teritorijas 

labiekārtošanu, pieņem, ka ūdens 
patēriņš laistīšanai (laistīšanas sezonā) 
vidēji diennaktī ir 90 l/dn uz vienu 
iedzīvotāju atkarībā no ūdensgūtnes 
ražības, teritorijas labiekārtotības 
pakāpes un citiem vietējiem apstākļiem. 

Pieņem, ka laistīšanas biežums ir 2 
reizes diennaktī. 

3. Apstiprinātie tarifi un ūdens 
patēriņa normas stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

4. Ar 01.01.2018  spēku zaudē 
2014. gada 27. novembra domes 
lēmums “Par Pārgaujas novada 
pašvaldības sniegto ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu maksas tarifu 
apstiprināšanu” (protokols Nr. 12, 2.§).

5. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldī
bas Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KAL
NIŅA) nodrošināt lēmuma publicēšanu 
Pārgaujas novada pašvaldības informatī
vajā izdevumā “Pārgaujas novada vēstis’’ 
novembra izdevumā.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
veikt Pārgaujas novada pašvaldības 
izpilddirektorei M. DRUBIŅAI. 

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS
Sēdes protokoliste   
Ilze KALNIŅA

Pārgaujas novada pašvaldība informē, 
ka turpinās darbs pie Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes. 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada 
pašvaldības 23.11.2017. domes sēdes 
lēmumu Nr. 209 (prot. Nr. 14, 22. §), pie
ņemts lēmums izstrādāt individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aiz
sardzības zonas) projektu šādiem valsts 
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:

• Raiskuma pagastā: Nr. 506 “Auciema 
viduslaiku kapsēta”, Nr. 507 “Avotiņu sen
kapi”, Nr. 514 “Gailonu viduslaiku kapsēta” 
(Ozolkalniņš), Nr. 517 “Rūju viduslaiku 
kapsēta” (Lielais kalns), Nr. 522 “Ureles 
pilskalns” (Baznīcas kalns), Nr. 524 “Zaļ
kalnu senkapi”, Nr. 6260 “Ungurmuižas 
apbūve ar parku”, Nr. 6268 “Krogs”;

• Straupes pagastā: Nr. 563 “Batare
jas kalns – pilskalns”, Nr. 565 “Lielstrau
pes baznīcas viduslaiku kapsēta ar 
krustakmeni”, Nr. 566 “Mazstraupes 

viduslaiku pils”, Nr. 567 “Baukalna sen
kapi” (Zviedru kapi), Nr. 573 “Lapaiņu 
viduslaiku kapsēta”, Nr. 578 “Baukalna 
viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta”, 
Nr. 579 “Lielstraupes viduslaiku pils”, 
Nr. 6215 “Mazstraupes pils ar parku”, 
Nr. 6274 “Lielstraupes zirgu pasta stacija”, 
Nr. 6275 “Lielstraupes pils un baznīcas 
apbūve”, Nr. 6276 “Lielstraupes senpil
sētas un nocietinājumu sistēmas palie
kas”, Nr. 6277 “Zvanu tornis”, Nr. 6278 
“Lielstraupes luterāņu baznīca”.

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8. 
pantu Pārgaujas novada teritorijas plāno
jumā 2013.–2024. gadam visiem valsts 
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem 
noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsar
dzības zona) – 500 metri. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras piemi
nekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
kultūras pieminekļu aizsardzību un sagla
bāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida 
negatīvu ietekmi uz nekustamiem kul

Paziņojums par Pārgaujas novadā esošo valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu

tūras pieminekļiem. Aizsargjoslu likums 
nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās 
(aizsardzības zonās) ap kultūras piemi
nekļiem. 

Atbilstoši konkrētai situācijai dabā 
izstrādāta individuāla aizsargjosla (aiz
sardzības zona) ap valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekli ļautu racionālāk plā
not novada teritorijas izmantošanu un 
precizēt ar kultūras pieminekļa aizsar
dzību saistītos apgrūtinājumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
15.07.2003. noteikumu Nr. 392 “Kultū
ras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzī
bas zonas) noteikšanas metodika” pirms 
minēto valsts aizsargājamo kultūras pie
minekļu individuālo aizsardzības zonu 
projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies 
informēt kultūras pieminekļu īpaš
niekus (valdītājus), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašnie
kus (valdītājus) par iespēju iesniegt 
savus priekšlikumus augstāk minēto 

kultūras pieminekļu individuālo aiz
sargjoslu (aizsardzības zonu) projekta 
noteikšanā un izstrādē. Individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) tiks 
iekļautas Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam grozī
jumos.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 
2018. gada 5. janvārim:

• elektroniski, sūtot uz Pārgau
jas no  vada pašvaldības epasta adresi 
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv;

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

Kontaktpersona: 
Pārgaujas novada pašvaldības 

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

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv


5

Apstiprināti ar Pārgaujas 
no vada domes 24.08.2017. lē
mu mu (protokols Nr. 11, 13.§), 
pre cizēti ar Pārgaujas novada 
domes 21.09.2017. lēmumu 
(protokols Nr. 12, 15.§).

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

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

1. Papildināt Noteikumus 
ar 28.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

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

28.3.1. ģimenēm, kuras ap 
rūpē ir vismaz trīs bērni, to 
skaitā audžuģimenē ievietoti 
un aizbildnībā esoši bērni. 
Par daudzbērnu ģimenes 
bērnu uzskatāma arī pilnga
dīga persona, kas nav sasnie
gusi 24 gadu vecumu, ja tā 

iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību;
28.3.2. kuriem noteikta inva
liditāte.”;
2. Izteikt Noteikumu 29. pun

ktu šādā redakcijā: 
“29. Pabalsta apmērs tiek 

noteikts ņemot vērā attiecīgajā 
izglītības iestādē esošās ēdinā
šanas izmaksas vienam bērnam 
dienā, izņemot šo noteikumu 
28.2. punktā minēto.”;

3. Papildināt  Noteikumus ar 
291. punktu šādā redakcijā:

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

4. Izteikt Noteikumu izdo
šanas tiesisko pamatojumu šādā 
redakcijā:

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

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
“Grozījumi Pārgaujas novada domes 2016. gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par 

sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

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

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz nodrošināt ēdināšanas maksas atvieglojumus 
noteikumu projektā norādītajām izglītojamo kategorijām Pārgaujas 
novada pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu ir budžeta palielinājums 
atbilstoši ēdināšanas izmaksām.

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

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Pārgaujas novada pašvaldības izglītības 
iestādes.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

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

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

APSTIPRINĀTI ar  Pārgaujas 
novada domes 21.09.2017. lēmumu 
Nr. 153  (protokols Nr. 12, 2.§).

Precizēti ar  Pārgaujas novada 
domes 23.11.2017. lēmumu Nr. 212 
(protokols Nr.14, 26.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības 
likuma17. panta trešās daļas 21.pun
ktu, Ministru kabineta 2017. gada 
27. jūnija noteikumu Nr. 371 „Brauk
šanas maksas atvieglojumu notei
kumi” 9. un 11. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada domes  
31.10.2013. (protokols Nr. 13,28. §) 
Saistošajos noteikumos Nr. 23 „Kār
tība, kādā Pārgaujas novada pašval
dība sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un vidē
jās izglītības iestādēs izglītojamiem” 
(Publicēti Pārgaujas novada pašvaldī
bas informatīvajā izdevumā „Pārgau
jas novada vēstis” Nr. 54, 2014. gada 
29. janvārī ) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 1. punktu 
sekojošā redakcijā: 

“1. Šie noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka kārtību kādā Pār
gaujas novada pašvaldība (turpmāk 
– Pašvaldība) sedz sabiedriskā trans
porta izdevumus vispārējās pama
tizglītības (1.–9.klase) un vispārējās 
vidējās (10.–12.klase) izglītojamiem 
(turpmāk tekstā – Izglītojamie), kuri 
iegūst izglītību izglītības iestādē”.

2. Izteikt Noteikumu 2.2. punktu 
sekojošā redakcijā: 

“2.2.Izglītojamiem, kuri iegūst 
izglītību  vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs (10.–12. klase) ir tiesības 
saņemt transporta izdevumu kom
pensāciju 50% apmērā par braucie
niem mācību gada laikā no dzīvesvie
tas (Pārgaujas novada administratīvā 
teritorija) līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko 
transportu, kas pārvadā pasažierus 
reģionālajā starppilsētu nozīmes 
maršrutā vai reģionālajā vietējās 
nozīmes maršrutā”.

3. Izteikt Noteikumu 3.2. punktu 
sekojošā redakcijā:

“3.2. Izglītojamiem, kuri  pamatiz
glītības pakalpojumus saņem ārpus 
Pārgaujas novada administratīvās 
teritorijas.”

4. Izteikt Noteikumu 6. punktu 
sekojošā redakcijā:

“6. Izglītojamiem, kuri iegūst 
pamatizglītību (1.–9. klase) no vada 
pašvaldības izglītības iestādēs un 
nokļūšanai līdz Pašvaldības izglītības 
iestādei izmanto pakalpojuma snie
dzēja AS “CATA” transporta pakal
pojumus,  pašvaldība pamatojoties 
uz izglītības iestāžu  sagatavotajiem 
sarakstiem izsniedz AS “CATA” brauk
šanas kartes.”

Domes priekšsēdētājs  
Hardijs VENTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošajiem noteikumiem Nr. 7
Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestādēs izglītojamiem” 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums 

Pārgaujas novada dome (2017.gada 21.septembrī 
protokols Nr. 9, 3.§) apstiprinājusi grozījumus 
saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā 
Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs izglītojamiem”, turpmāk – 
Noteikumi. Noteikumi izdoti pamatojoties uz 
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 21.punktu, kas 
cita starpā noteic, ka novadu pašvaldība nosaka 
pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru 
un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā 
esošās izglītības iestādēs, u.c. attiecināmiem 
normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu un attīstītu 
izglītības ieguves iespējas pašvaldības teritorijā. 

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju 
izglītojamiem apmeklēt izglītības iestādi (vidējās 
izglītības ieguvei) pēc brīvas izvēles, kā arī atbalstītu 
izglītojamo iespēju izvēlēties tuvāko mācību iestādi, 
ja dzīves vieta izglītojamam ir pierobežas teritorija, 
kas ir citas pašvaldības teritorija. 

3. Informācija par plānoto saistošo notei
kumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Palielina budžeta izdevumu daļu.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietek me 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav 

5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme 
uz administratīvajām procedūrām 

Nav 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privāt personām saistībā ar saistošajiem 
noteikumiem 

Nav 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas novada 
domes Saistošajos noteikumos Nr. 23 “Kārtība, kādā Pārgaujas 
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem””
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PaveiktA Straupes kapu 
labiekārtošana
Rudīte Vasile, 
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste

Pārgaujas novada pašvaldība, 
piesaistot Eiropas Lauksaim
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzfinansējumu, ir 
paveikusi vērienīgus darbus 
Pārupes kapu Straupes pagastā 
labiekārtošanā. Ir atjaunots vēs
turiskais kapu mūra žogs un 
paplašināts bruģa klājums ap 
kapliču.

Daļa žoga izbūvēta no jauna, 
lai akmens nožogojums būtu 
visas ceļmalas garumā. No jauna 
mūrēti arī stabi pie kapličas un 
nobruģēts laukums, tā sakārto
jot kapličai piegulošo teritoriju. 

Projekta īstenošanas gaitā 
vietējie iedzīvotāji tika aicināti 
atnest laukakmeņus, kas node
rētu žoga mūrēšanā. Paldies 
visiem, kas atsaucās aicināju
mam un deva savu artavu mūra 
veido šanā. 

Būvdarbus veica SIA „Rok 
un būvē”. No ELFLA Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpa
sākuma “Darbību īstenošana 
sa skaņā ar sabiedrības virzītas 
vie tējās attīstības stratēģiju” 
līdz finansētā projekta Nr. 16 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

09AL20A019.2201000002 
“Straupes kapu teritorijas 
lab iekārtošana” piesaistī
tais publis kais finansējums ir 
16723,98 EUR, pārējos izdevu
mus segusi Pārgaujas novada 
pašvaldība.

Anita Kalniņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Es vēlētos labus vārdus 
    maizes klaipā iecept.
Ne tikai svētku reizēs, 
    bet arī darbdienās.
No mīlestības segu aust
Un apsegt tos, kam sāp un salst.
No debesīm zvaigznes nobirdināt
Un paklāt ceļā tiem, 
    kam ceļa nav…

Sociālā darbinieka uzdevums 
ir palīdzēt cilvēkam izprast 
radušos problēmu un kopīgas 
sadarbības rezultātā rast izeju 
no krīzes situācijas, jo profesio
nāls sociālais darbs ir vērsts uz 

problēmu risināšanu un pārmai
ņām.

Ik gadus Latvijā, sākot ar 
1996. gadu, sociālo darbinieku 
diena tiek atzīmēta novembra 
otrajā otrdienā. Kopā atzīmēt 
profesionālos svētkus vēsturiskā 
Cēsu rajona sociālajiem darbi
niekiem iedibināja Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” vadītāja Iveta Sietiņ
sone. Un tā ik gadus pasākumu 
organizēja cita novada sociālie 
darbinieki. Šogad aplis noslē
dzās un kolēģus ciemos aicināja 
mūsu novada Sociālā dienesta 
darbinieki. Patīkami, ka šajos 
pasākumos piedalās arī novadu 
vadītāji, jo sociālais darbs ir cieši 

Aizvadīta Sociālo 
darbinieku diena

saistīts ar novada kopējo ikdie
nas darbību.

Dienas laikā izskanēja daudz 
sirsnīgu un gaišu pateicības 
vārdu, bet pasākuma noslēgumā 
Sociālajiem dienestiem tika 
sarūpēts pārsteigums – dalīb
nieku kopbilde.

Sociālā dienesta darbinie
kiem vēlu, lai mūsu darbā un 
ikdienā ir vairāk gaišu un gan
darījuma pilnu mirkļu! Savukārt 
grūtos brīžos novēlu atcerēties, 
ka ikviens cilvēks, kurš uzrodas 
mūsu dzīvē, ir kā skolotājs, kas 
māca mums būt stiprākiem, gud
rākiem, mācēt piedot, un mācēt 
būt laimīgiem un priecāties par 
katru nodzīvoto dienu.

Rudīte Vasile,  
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste

Šogad Pārgaujas pašvaldība 
pirmo reizi bija izsludinājusi 
Grantu konkursu, kurā tika aici
nāti piedalīties novada iedzīvo
tāji, kuriem ir idejas uzņēmēj
darbības uzsākšanai vai esošā 
biznesa attīstīšanai. 

Pašvaldība saņēma trīs pro
jekta pietei kumus. Saskaņā ar 
Grantu konkursa nolikumu visi 
projektu iesniedzēji tika aicināti 
klātienē prezentēt savu ideju un 
biznesa plānu konkursa vērtēša
nas komisijai. 

Komisija, kuras sastāvā bija 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, izpilddirektore Maruta 
Drubiņa, projektu vadītāja Eva 
Meijere, tūrisma organizatore 
Rudīte Vasile un AS “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” Vid
zemes reģiona vadītāja Olita 
Untāle, un ārējie eksperti – 
Finan šu nodaļas vadītāja Līga 
Medne un Valmieras biznesa inku
batora vecākais projektu vadītājs 
Juris Čeičs – uzmanīgi uzklau sīja 
katru projekta iesniedzēju.

Straupes pagasta uzņēmumu 
“IMēbeles” pārstāvēja Intars 
Ķīsis un Rasa Timrota. Novērtē
jot viņu labi sagatavoto projekta 
pieteikumu un prezentāciju, 
komisija norādīja, ka uzņēmu
mam ir pozitīvi finanšu rādī
tāji, ir pamatota vēlme atrast 
papildu nišu un ieguldīt attīs
tībā arī savus līdzekļus. Plā
nots radīt jaunu darba vietu.   
Izvērtējot Anatolija Kaļigas biz
nesa ideju un finanšu plānu, 

komisija atzīmēja A. Kaļigas 
uzņēmību, ieguldītos paša 
līdzekļus jaunizveidotajos stā
dījumos, vienlaikus atzīmējot, 
ka ķiploku audzēšana pašlaik ir 
modes lieta, un pastāv bažas par 
iespējām realizēt produkciju.   
Saistībā ar Astras Kūlītes pie
teikumu komisija pozitīvi izcēla 
pretendentes apņēmību un ide
jas izklāstu labā valodā, apstip
rinot, ka ideju par dravniecību ir 
vērts paplašināt un attīstīt tālāk.

Komisija pieteikumus vēr
tēja pēc nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Augstāko vērtējumu 
un līdz ar to finansējumu 3000 
EUR apmērā ieguva IK “IMēbe
les”. A. Kaļigas uzņēmējdarbības 
idejai tika piešķirti 1500 EUR, 
A. Kūlītei piedāvāta bezmaksas 
konsultācija pie AS “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” Vidze
mes reģiona vadītājas Olitas 
Untālas, kā arī iespēja iesniegt 
projektu nākamajā gadā. 

Sēdes noslēgumā, sakot 
paldies visiem uzņēmīgajiem 
cilvēkiem, kuri uzdrošinājās 
pie   dalīties konkursā, J. Čeičs 
aicināja paturēt prātā, ka kon
kursa uzdevums ir veicināt 
novada ekonomisko attīstību, 
un to var izdarīt vien tad, ja ideja 
nepa liek hobija līmenī, bet ar 
to tiek veidota komercdarbība.  
H. Vents apstiprināja, ka Grantu 
konkurss tiks rīkots arī nākam
gad, un aicināja iedzīvotājus vēl 
aktīvāk izmantot šo pašvaldības 
sniegto atbalstu. 

 

Izvērtētas Grantu 
konkursam 
iesniegtās 
uzņēmējdarbības 
idejas

Vēsturiskā Cēsu rajona sociālie darbinieki. Foto: Iluta Beķere

SIA “ZAAO” (ZAAO) ikdienā 
strādā pie modernas atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
un kvalitatīva klientu servisa 
nodrošināšanas. Lai uzzinātu 
vērtējumu uzņēmuma darbībai 
un sniegtajiem pakalpojumiem, 
klienti aicināti paust savu vie
dokli, aizpildot ikgadējo ZAAO 
klientu aptaujas anketu. To var 
aizpildīt elektroniski uzņēmuma 
mājaslapā www.zaao.lv.  

Klientu aptauja ir svarīga 
turpmākajai ZAAO attīstībai. Tās 
mērķis ir noskaidrot klientu vie
dokli par uzņēmuma sniegumu, 
rodot priekšlikumus, kurās 
jomās un kā uzlabot sadarbību 
ar klientiem un paaugstināt 
klientu apmierinātību ar uzņē
muma pakalpojumiem. ZAAO 
vēlas izzināt pakalpojumu saņē

mēju uzskatus par biežāk izman
totajiem pakalpojumu veidiem 
un to kvalitāti, par otrreizējai 
pārstrādei derīga iepakojuma 
savākšanas infrastruktūras pie
ejamību. Tāpat klienti aicināti 
novērtēt vides izglītības aktivi
tātes un komunikāciju ar uzņē
mumu, tostarp apkalpošanas 
kultūru. Klientu paustais vie
doklis tiek regulāri analizēts, lai 
attīstītu piedāvājumu.

Laura Jegorova
SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

ZAAO aicina klientus 
novērtēt sadarbību

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

Turpinot 2016. gadā sākto tradīciju, 
25. novembrī Auciem muižā notika otrais 
Pārgaujas novada jaunatnes miniforums 
“Pacel ideju”. Forumā tikās novada 
jaunieši vecumā no 12 līdz 26 gadiem.

Pasākuma pirmajā daļā iz skanēja 
vairāki iedvesmas un pieredzes stāsti, 
kurus izstāstīja divas novada jaunietes, 
kuras jau veiksmīgi darbojas kādā 
konkrētā nozarē. 

Kitija Dzērve, konditorijas uzņēmuma 
“Aijas kūkas” īpašniece, pastāstīja par to, 
ko nozīmē vadīt uzņēmumu, kā arī aici
nāja jauniešus nemitīgi pilnveidoties, 
apzināties savas spējas un izmantot ener
ģiju, kas viņiem ir šobrīd. 

Ar savu stāstu dalījās arī apģērbu 
dizainere, līnijas “DEERED” radītāja, 
Ieva Moroza. Viņa jauniešiem izklāstīja 
to, kā top viņas darbi, kā arī to, kā viņa 
nonākusi līdz tam, ko dara. Ieva atzina, 
ka jābūt paškritiskiem, jo labāk kritizēt 
pašam sevi, nevis ļaut to darīt kādam 
citam. 

Visas dienas garumā ar foruma dalīb
niekiem kopā bija arī Kultūras pils “Zie
meļblāzma” projektu vadītājs, kā arī 
pasākumu vadītājs Juris Mūrmanis, kurš 
arī dalījās savā pieredzes stāstā par to, 
kā no kautrīga, sašļukuša jaunieša kļuvis 
par to, kas ir šobrīd. Juris jauniešus moti
vēja būt aktīviem, kā arī bija sagatavojis 
dažādas saliedēšanās spēles un aktivitā
tes, kuru laikā “Pacel ideju” dalībniekiem 

bija iespēja darboties komandā, atbildēt 
uz dažādiem jautājumiem, kā arī nedaudz 
labāk iepazīt citam citu. 

Miniforuma otrajā daļā Pārgaujas 
novada pašvaldības sabiedrisko attie
cību un jaunatnes lietu speciāliste Iluta 
Beķere veidoja diskusiju par jauniešu 
dzīvi Pārgaujas novadā, jautājot pašiem 
jauniešiem, kā viņi to vērtē, ko gribētu 
uzlabot, kā arī, vai viņi būtu gatavi iesais
tīties. Pasākuma dalībnieki izrādīja inte
resei par turpmāko darbošanos. 

Dienas pēdējā aktivitāte bija – koman
dās izveidot un prezentēt savu ideālo jau
natnes dzīves modeli Pārgaujas novadā. 
Jaunieši vienbalsīgi atzina, ka viņi vēlas 
savu jauniešu organizāciju, kurā darbo

Pārgaujas novadā noticis otrais 
jaunatnes mini-forums “Pacel ideju”

Megija Alksne,
1,6 – 3 gadīgo bērnu audzinātāja

Latvijas simtgadi gaidot, Straupes pamatskolā no 16. līdz 20. oktobrim norisinājās 
“Labo darbu nedēļa”. Skolēni tika aicināti īstenot labus darbus, apgūstot jaunas pras
mes, par to pretī saņemot pateicības vārdus un gandarījuma sajūtu. 

Straupes pamatskolas bērnudārza kolektīvs lielu paldies saka 6., 7. klases audzēkņiem 
par  čaklajām un izpalīdzīgajām rokām, palīdzot ikdienas darbiņos – bērnu ģērbšanā, 
kopīgās pastaigās, sniedzot padomiem mazajiem bērniņiem, taču 9. klases skolēni pirms 
gulētiešanas nāca lasīt pasaciņas miedziņam. Skolotājas un auklītes sajuta atbalstu, vieg
lāku darbadienas ritmu, taču bērni guva ieskatu, pieredzi bērnudārza ikdienas darbos.

1. klases skolēni kopā ar audzinātāju Aivu Gūtmani uz dzīvnieku patversmi aizveda 
pārtiku un samīļoja kaķēnus.

“Labo darbu nedēļa” Straupes pamatskolā

ties, lai apgūtu pasākumu plānošanu, lai 
iemācītos realizēt projektus, kā arī gūtu 
pieredzi starptautiskās apmaiņas prog
rammās. 

Pārgaujas novada miniforuma noslē
gumā tika nolemts, ka šāda veida aktivi
tātes jauniešiem novadā nepieciešamas 
biežāk. Tieši tāpēc nākamā tikšanās plā
nota jau decembrī. 

 
*Ja arī Tu esi aktīvs jaunietis vai 

pazīsti kādu, kurš vēlētos aktīvi darbo
ties kopā ar citiem jauniešiem un rea
lizēt savas idejas, sazinies ar sabied
risko attiecību un jaunatnes lietu 
speciālisti Ilutu Beķeri. Kontaktinformā
ciju atradīsi Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv, sada ļā “kon
takti”. 

Kitija Dzērve jauniešiem stāsta savu pieredzes  iedvesmas stāstu. Foto: Iluta Beķere

Pasākuma moderatora Jura Mūrmaņa vadītās saliedēšanās spēles. Foto: Iluta Beķere

1. klases skolēni dzīvnieku patversmē.

6. un 7. klases skolēni dodas kopīgās pastaigās ar bērnudārza bērniem.9. klases skolēni lasa pasakas bērnudārza bērniem.

http://www.pargaujasnovads.lv
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Jaunā paaudze arī šajā mācību gadā 
tiek aicināta sapost Latviju nu jau 
pavisam drīz gaidāmajai simtgadei – 
paveikt darbus savas skolas teritorijas, 
pilsētas, pagasta, ciema izdai ļošanā 
un labiekārtošanā. Ir izsludināts 
konkurss 1.–12.klašu skolēniem vides 
iniciatīvā „100 darbi Latvijai”. Arī šoreiz 
oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu 
autori galvenajā balvā saņems Tallink 
jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.

Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek 
aicināti savā tuvākajā apkaimē atklāt 
vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams 

labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc 
izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas,  
skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku 
un radošu piedāvājumu tā uzlabošanai 
un līdz 2018. gada 12. janvārim savu 
ideju iesūtīt konkursa organizatoriem uz 
epastu: info@100darbilatvijai.lv.

Interesantāko pieteikumu autori 
saņems gardumu grozu no veikalu 
tīkla RIMI kopīgam klases pasākumam.  
Savukārt konkursa otrajā daļā, līdz 
2017. gada 2. maijam, savas idejas 
radoši jāīsteno dzīvē. Šajā posmā tiks 
vērtēts paveiktā darba rezultāts – 

Vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” skolu 
konkurss notiks arī šajā mācību gadā

Aija Alksne, 
Skrējiena “Apkārt Rozulai” organizatore

Daudzo Lāčplēša dienai veltīto pasā
kumu vidū Pārgaujas novadā jau divdes
mito reizi iekļauts arī skrējiens „Apkārt 
Rozulai”. Šogad tajā piedalījās 91 dalīb
nieks un pulciņš līdzjutēju. 

Pašu dziedātai Latvijas himnai skanot, 
iepriekšējā gada uzvarētāji pacēla valsts 
karogu. Pēc īsas informācijas un labas 
veiksmes vēlējumiem, skrējienu uzsāka 
7,5 km, 4,5 km, un 1,5 km distanču vei
cēji. 1. – 3. klašu bērni veica īsāko dis
tanci un finiša koridorā jau pēc nepilnām 
sešām minūtēm parādījās pirmie skrē
jēji – dvīņu brāļi Stefans un Jēkabs Salaka. 
Lielisku rezultātu stipri vecāko skrējēju 
vidū uzrādīja piecgadīgais Jānis Turlajs. 
1,5 km distanci veica 28 dalībnieki. Jau 
pēc dažām minūtēm varējām sveikt arī 
pirmos 4,5 km pieveikušos skrējējus. 
Nebija finišējuši vēl visi divdesmit seši šīs 
distances dalībnieki, kad no 7,5 km dis
tances atgriezās Edijs Dzalbs. Viņš skrē
jienā ātrākais ir bijis jau kopš 2014. gada, 
tātad – jau ceturto gadu pēc kārtas. 

Skrējienā piedalās gan bērni, gan 
vecāki. Ģimeņu komandu vērtējumā vis
kuplākā atkal izrādījās Rozuliešu Dzalbu 
ģimene, bet prieks arī par māmiņu Inesi 
Oliņu un viņas trijām atvasēm – Amandu, 
Tomu un Madaru Ģrahoļsku no Straupes. 
Jau vairākus gadus skrējienā piedalās 
kuplais Priedīšu ģimenes bērnu pulks no 

Raiskuma. 
Liels paldies dakterītei Daigai Dimitri

jevai, diplomu rakstītājai Laimai Porietei, 
tiesnesēm Līgai Tiltiņai, Renātei Hmeļ
ņickai, Helēnai Lūsiņai, Astrai Mednei, 
Madarai Gasiņai, Amandai Martin sonei, 
Vivai Mednei, Lindai Rudzītei, Ellai Zari
ņai. Garšīgās tējas vārītājai Brigitai Kašai, 
laipnajiem mājniekiem Dimitrijam Solov
jovam un Ilzei Krivašonokai, kā arī poli
cijas eskorta nodrošinātājam Didzim 
Blau manim. Tieši tik daudz ļaudīm bija 
jāpie dalās, lai skrējiens noritētu raiti, 
bez starpgadījumiem un tūlīt pēc pēdējā 
skrējēja finiša uzvarētāji varētu saņemt 
savas pelnītās medaļas un diplomus. 

Pirmās vietas savās grupās izcīnīja 
Stefans Salaka, Rebeka Ekerte, Jurijs Gam
meršmidts, Aivars Dzalbs, Pēteris Martin
sons, Inese Oliņa, Edijs Dzalbs, Megija 
Keiša, Daiga Hofmane, Ivars Oraševskis, 
Kristaps Krujelis, Alise Putraima, 
Renāte Beļajeva, Rihards Priedītis, Evija 
Gūtmane. Otrās vietas – Jēkabs Salaka, 
Madara Grahoļska, Rinalds Ruža, Egons 
Praznicāns, Iveta Adamsone, Inese Lunte, 
Mārtiņš Petrovs, Lote Lamberte, Andris 
Dzalbs, Ritvars Priedītis, Endis Toms 
Spuļģis, Amanda Grahoļska, Elīna Gulbe 
Urbāne, Kristiāna Gulbe. 

Trešās vietas izcīnīja Atis Gūtmanis, 
Emīlija Izmailovska, Regnārs Grīnvalds, 
Edīte Ru dzī te, Uģis Martinsons, Ainārs 
Vītols, Sabīne Strazdiņa, Oskars Las
manis, Sigita Beļajeva.

Noticis ikgadējais 
Lāčplēša dienas skrējiens 
“Apkārt Rozulai”

izdoma, vērienīgums un darba procesa 
radošums. Galvenajā balvā mazākie 
(1.–4 klašu grupas laureāti) saņems 
aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet (5.–9. 
un 10.–12. klašu grupu laureātiem) jūras 
ceļojums uz Stokholmu visai klasei kopā 
ar Tallink.

Konkursā aicinātas piedalīties 
SIA „ZAAO” darbības reģiona vis
pārējās izglītības iestādes. Kon
kursa nolikums ar plašāku informā
ciju pieejams iniciatīvas mājas lapas 
www.100darbilatvijai.lv sadaļā „Kon
kurss skolēniem”.

„Pagājušā mācību gada kon kurss patī
kami pārsteidza – daudz radošu un vēl 
neredzētu ideju, kuru realizācijā iesaistī
jās ne tikai paši skolēni, bet arī skolēnu 

vecāki un  vecvecāki, kā arī skolu vadība 
un pašvaldības. Aicinām to turpināt arī 
šogad! Latvijas jubileja būs jau nākam
gad,  ir īstais brīdis īstenot pat pārdrošā
kās ieceres,” mudina SIA „ZAAO” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Jau ziņots, ka atkritumu ap  saim
niekošanas uzņēmums „ZAAO” 2016.
gadā uzsāka vides iniciatīvu „100 darbi 
Latvijai”, kas iekļauta Latvijas simt
gades svinību oficiālajā programmā, 
un aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts 
nozīmīgo jubileju paveikt kādu vērtīgu 
vides labiekārtošanas, izdaiļošanas 
vai izglītības darbu. Par labajiem 
vides darbiem var uzzināt, kā arī 
savu darbu pieteikt var mājas lapā 
www.100darbilatvijai.lv. 

Skrējiena dalībnieki pirms starta. Foto: Gita Hofmane

mailto:info@100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
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Iveta Adamsone, 
Straupes pamatskolas sociālo 
zinību skolotāja

No 21. līdz 25. oktobrim 
Straupes pamatskolas skolotāja 
Iveta Adamsone piedalījās starp
tautiskā pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides semi
nārā “Mūsdienīga mācību vide – 
izziņas aktivitāti, patstāvību 
un radošumu veicinošs mācību 
process”. Seminārs notika Vācijā, 
tajā piedalījās skolotāji no visas 
Latvijas, kas iesaistījušies pro
jektā “ESI LĪDERIS!”.

Semināra programma  bija 

ļoti piesātināta. Jau pirmajā 
darba dienā redzējām, kā mā
cību procesa oganizēšanā var 
izmantot dabas vidi, kur mums 
bija iespēja apskatīt Harza kal
nus, kultūrvidi – Sansusī pili un 
parku, iepazinām Tāles reģiona 
vēsturiskās kalnu pilsētiņas 
Vernigerodi un Goslāru un to 
šarmu. Lai tuvāk iepazītu uzņē
mumu vidi, apmeklējām  auto
mašīnu Wolksvagen ražotni 
Volfsburgā. Georg Eckert insti
tūtā Braunšveigā iepazināmies 
ar mūsdienīgiem mācību  līdzek
ļiem, pieejām dažādās pasaules 
valstīs.

pieredzes apmaiņas seminārs 
Vācijā

Wolksvagen Autostadt sim bols – 
automašīnu noliktava – torņi.

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

Pārgaujas novada galda 
kalendārā “Naktsmītnes Pār
gaujas novadā 2017” novembra 
mēneša lappuse veltīta brīv
dienu mājai “Upeslejas”, kas 
atrodas Straupes pagastā, kilo
metra attālumā no ciemata. 

Uz sarunu tiekos ar brīvdienu 
mājas saimniekiem Elitu un Uģi 
Martinsoniem, kuri draudzīgi 
uzņēma un labprāt dalījās 
stāstos par “Upeslejām” un saim
niekošanu tajās. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un 
kā radās ideja par brīvdienu 
mājas veidošanu?

Elita Martinsone (E.M.): 
1993. gadā, kad Somijā divus 
mēnešus strādāju pie kāda 
biškopja, man bija iespēja kopā 
ar viņa ģimeni doties braucienā. 
Ar mašīnām devāmies cauri 
visai Somijai uz Lapzemi. 
Brauciena laikā mēs nakšņojām 
šādās brīvdienu mājiņās un 
es brīnījos – kas tas vispār ir? 
Viesnīcas tās īsti nav. Iebraucam 
pie cilvēkiem, viņi mūs ielaiž 
mājiņās. Tomēr brauciena laikā 
es sapratu to būtību un brīvdienu 
māja man šķita ļoti laba doma. 
1993. gadā šeit vēl visur bija 
mežs, bet pamazām sākām 
strādāt pie tā, lai mums būtu 
sava brīvdienu māja. Šis viss tapa 
6 gadus. Bez svešām naudām, 
bez svešiem darba spēkiem, viss 
pašu roku darbs. Gribētos teikt – 
kā tāds rokdarbs, izšuvums 
krustdūrienā – pamazām, tik, cik 
konkrētajā brīdī varējām, tik arī 
uzcēlām. Palīgos nāca brālēns, 
kā arī Osvalds Millers, kurš tajā 
laikā bija ļoti prasmīgs celtnieks 
Straupē, kā arī Rolands Zariņš. 
Katrā ziņā, nebija tā, kā tagad 
ierasts – paņemam kredītu, 
saņemam Eiropas naudas, visu 
ātri uzceļam un gatavs! Tieši 
tāpēc, ka ieguldīts tik liels darbs 
ir tāds gandarījums, kā arī ir 
žēl tad, kad kaut kas sabojājas. 
1998. gadā iestājāmies lauku 
tūrisma asociācijā “Lauku 
ceļotājs”, un no 1999. gada 
regulāri uzņemam viesus. 

I.B.: Kad ir īstā “Upesleju” 
sezona?

E.M.: “Upesleju” sezona ir 
visu gadu. Tas ir iespējams, jo 
šeit ir apkure. Arī bargākajās 
ziemās ir silti un omulīgi – paši 
to pārbaudījām, kad vienu ziemu 
šeit dzīvojām, jo remontējām 
māju. Vasarās mūsu viesi ir 
ilgdzīvotāji – tie, kas atbrauc šeit 
dzīvot uz divām, trijām nedēļām. 

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

Uģis Martinsons (U.M.): Katra 
vieta ir īpaša. Mūsējā arī ir īpaša. 
Esam tuvu centram. Mežs un upe 
ir blakus, bet tuvumā ir arī ezers. 

E.M.: Mūs meklē tie, kuri 
meklē vientulību. Bieži vien 
cilvēki jautā, cik tālu ir tuvākie 
kaimiņi. Un tad, kad pasakām, 
ka tuvākie esam mēs paši – pa 
kalnu augšā un pāri ceļam, 
tad potenciālie viesi kļūst 
ieinteresēti. Īpaši ir arī tas, ka 
te ir mežs, pa kuru var brīvi 
pa staigāties, var lasīt ogas, 
sēņot. Te ir daba. Uz vienu pusi 
mežs, uz otru ciemats. Attālums 
līdz Straupei arī ir mazs – viens 
kilometrs. Var aiziet uz veikalu, 
uz kafejnīcu paēst. Ir bijuši viesi, 
kuri gājuši uz bibliotēku. Cilvēki, 
kas te apmetas, labprāt izmanto 
vietējo infrastruktūru. Vēl mēs 
saviem viesiem ļaujam vasarās 
izmantot to, kas atrodams mūsu 
dārzā – dārzeņus, augļus, ogas, 
siltumnīcā var dabūt tomātus. 
Tas gan ir sezonas piedāvājums. 
Mūsu virtuvē ir pieejami visi 
nepieciešami piederumi. Par 
visu ir padomāts tā, lai var 
atbraukt un dzīvot. 

U.M.: Un Straupe jau pati par 
sevi ir īpaša. Ļoti daudzi viesi 
dara tā – atbrauc, apmetās un 
ceļo apkārt. 

E.M.: Īstenībā mēs neprotam 
no šī visa taisīt biznesu. Gribētos 
arī teikt, ka tas nav bizness, bet 
ciemiņu uzņemšana. 

U.M.: Un tāda parasti arī ir tā 
sajūta. Tad, kad apzinies, ka būs 
kāds viesis, tad uzreiz gribas 
vairāk piekopt, piemēram, 
nogrābt lapas, kā arī parunāties – 
gluži kā uzņemot ciemiņus. 

I.B.: Kādas atpūtas iespējas 
piedāvājat saviem klientiem?

E.M.: Piedāvājam nakšņoša
nas iespējas 4–6 cilvēkiem, pie
dāvājam pašiem gatavot ēst un 
izvēlēties produktus mūsu dārzā, 
ir iespēja laivot pa upi, kā arī iet 
pirtī. Un kāpēc gan mums veidot 
plašu izklaižu klāstu, ja Straupe 
pati par sevi ir piedāvājums, kā 
arī pats novads ar visiem apska
tes objektiem. Un tad, kad cie
miņi atbrauc un prasa, ko te 
var apskatīt, es viņiem iesaku. 
Arī pati esmu izgājusi gidu kur
sus un citreiz vedusi interesen

tus tūrē pa Straupi. Un man to 
patīk darīt. Iesakām apmeklēt 
arī estrādes pasākumus vasarā. 
Tieši tāpēc, ka apkārt ir visa kā 
uz vietas šeit piedāvājam klusu, 
mierīgu un ekoloģisku atpūtu. 

I.B.: Kas “Upeslejās” vie
sojas biežāk – Latvijas iedzī
votāji vai ārzemnieki?

E.M.: Vasarās, jeb tajā laikā, 
ko saucam par tūrisma sezonu 
Latvijā, ir vairāk ārzemnieku. 

No oktobra līdz martam ir arī 
vietējie viesi. Iepriekšējos gados, 
kad laikapstākļi lutināja ar snie
gotām ziemām, arī slēpotāji 
labprāt izvēlas šeit nakšņot. Pa 
dienu slēpo tuvumā esošajos 
kalnos un slēpošanas trasēs un 
tad brauc uz šejieni nakšņot. Ir 
arī tādi pastāvīgie klienti, kas 
regulāri atgriežas šeit – ģimenes, 
kā arī mākslinieki, radošas per
sonības no ārzemēm, kuri pēc 
tam atzīst, ka tieši šeit viņiem 
īpaši raisās domas un iedvesma. 
Šo gadu laikā esam arī sapratuši 
savu īsto mērķauditoriju – tās 
noteikti nav kompānijas. Tās ir 
ģimenes, ģimenes ar bērniem – 
cilvēki, kas meklē klusu, mierīgu 
atpūtu. 

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

U.M.: Man patika pats sākums, 
kad vēl darbojās atpūtas kom
plekss pie Riebiņu ezera. Cilvēki, 
dodoties uz turieni, garām brau
cot, nereti piestāja šeit. 

E.M.: no 1999. gada “Lauku 
ceļotāja” lapā ir info par mums. 
Vislabāk strādā tas, ka kāds, 
kurš šeit ir viesojies, kādu labu 
vārdu nodod tālāk. Esam arī 
interneta platformā naktsmītņu 
meklētājiem booking.com. Vai 

Tas nav bizness, bet gan ciemiņu 
uzņemšana

būtu jādomā par vēl kādām 
vietām, kur izvietot informāciju 
par sevi? Nezinu, vai tas ir 
vajadzīgs, ņemot vērā to, ka reti 
kura nedēļas nogale šeit ir brīva. 
Interesenti ar mums sazinās pa 
tālruni un tā man arī labāk patīk 
– uzreiz var uzdot jautājumus un 
izrunāt visu. 

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

E.M.: Ko sauc par atpūtu? 
Man patīk pļaut zālīti un grābt 
lapas. Nespēju iedomāties sevi 
guļam pie jūras pusi dienas. Es 
to ne saucu par atpūtu. Man patīk 
apvienot patīkamo ar lietderīgo. 
Ar Uģi labprāt apmeklējam 
teātri. Nevaram teikt, ka esam 
pār strādājušies. Jāatzīstas, ka 
darāmā varētu būt vēl vairāk. 

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

E.M.: Prioritāte, protams, ir 
viesi, bet Uģis saka, ka mums 
taču pašiem ir jāpadzīvo, lai 
sa prastu, vai mums te viss ir 
kārtībā, vai nevajag kaut ko pie
remontēt, jo ne jau vienmēr cil
vēki visu atklāti pasaka. 

U.M.: Un sanāk izmantot savu 
piedāvājumu. To gan vairāk 
dara mūsu bērni – viņi šeit rīko 
jubilejas. 

Brīvdienu māja “Upeslejas”, 
kas atrodas Straupes pagastā, 
vien kilometra attālumā no 
Straupes centra, ir piemērota 
vieta klusai, mierīgai atpūtai 
divvientulībā, kā arī ģimenēm. 
Brīvdienu mājai īpašu atmosfēru 
piešķir garām plūstošā Braslas 
upe, kā arī mežs. Viesus uzņems 
laipni, atsaucīgi un draudzīgi 
saimnieki, kuri detalizēti varēs 
pastāstīt arī par iespējām, ko 
sniedz Pārgaujas novads. Ja ir 
vēlme viesoties brīvdienu mājā 
“Upeslejas”, ar saimniekiem var 
sazināties pa tālruni 29441970, 
kā arī, rakstot uz epastu: 
augustales@inbox.lv.

Brīvdienu mājas “Upeslejas” saimnieki Elita un Uģis Martinsoni. 
Foto: Iluta Beķere

Brīvdienu māja “Upeslejas”. Foto: www.booking.com

mailto:augustales@inbox.lv
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Daiga Hofmane,
neformālās grupas “Teātris” 
koordinatore

Šoruden Pārgaujas novada 
amatierteātru “Rozbeķēni” (Ro 
zu la), “Punkts uz i” (Rais kums) 
un “Sapņojums” (Strau pe) 
dalībnieki apmeklēja aktier
meistarības kursus, ko vadīja 
Valmieras Drāmas teātra 
aktieris Kārlis Neimanis. Kursus 
finansēja Pārgaujas novads 
(2017. gada Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkurss).

Nodarbībās attīstītas pras
mes veidot kontaktu ar partneri 
un skatītāju, raidīt domu, ļaut 
vaļu fantāzijai, uzlabot reakciju, 
ķermeņa plastiku un uzmanības 
koncentrēšanu. Īpaši tika strā
dāts pie skatuves cīņas, kas 
gandrīz visiem bija kas jauns un 
aizraujošs.

Interesanti un noderīgi bija 
dikcijas uzdevumi. Piemēram, 
mēles mežģis − šis žagaru saišķis 
nav mans žagaru saišķis, bet 
tas žagaru saišķis, kas pārlikts 
šķērsām pāri un pārsiets ar 
šņori, ir mans žagaru saišķis. 
Viegli?! Pamēģiniet pateikt ātri! 
Kārtējo reizi pārliecinājāmies, 
ka jebkuram aktierim reizēm 
jāmāk improvizēt, kad dziesmas 
vārdi vai lugas teksts pēkšņi 
aizmirsies... Un tā gadās ne 
tikai amatieriem, bet arī pro
fesionāļiem.

Kursu vadītājs Kārlis un 
teātru dalībnieki par kursos 
piedzīvoto un gūto:

Kārlis Neimanis: “Bija ļoti 
patīkami tikties un strādāt ar 
Pārgaujas novada paš darb
niekiem, jo varēja just, ka 

cilvēkiem interesē tas, ko viņi 
dara. Notika abpusēja pieredzes 
apmaiņa.”

Jānis Brūveris (Rozbeķēni): 
“Aktiermeistarības kursos mā cī
jos aizraujošo skatuves cīņu, kas 
mums bija kas jauns! Izpra tu, 
kā labāk un izteiksmīgāk parā
dīt sevi uz skatuves! Iemācījos 
daudz ko jaunu un vēlētos, lai 
šādi kursi būtu vēl.”

Alfs Lapsiņš (Sapņojums): 
“Interesanti bija uzzināt dažādus 
knifus par teksta runu, uzvedību 
uz skatuves. Nodarbībā bija 
daudz kustēšanās, aizbraucot 
vakarā spēlēt izrādi, jutos kā pēc 
grūtas darba dienas... “

Inese Mangule (Rozbeķēnu 
režisore): “Zināšanu atkārto
šana un jaunu iemaņu apgūšana 
mums bija ļoti vajadzīga.  Ikne
dēļas mēģinājumos tam neat
liek laika, jo jāgatavojas pasā
kumiem. Nodarbības, kur kopā 
mācās gan aktieri − skolēni, gan 
aktieri ar lielāku dzīves pieredzi 
no vairākiem kolektīviem, ļauj 
mums labāk vienam otru iepazīt 

un sadrau dzēties. Augsti novēr
tēju režiso ra Kārļa Neimaņa 
metodes darbā ar aktieriem, 
tāpēc viņš guva mūsu uzticību 
un atdevi. Ikvienam rozbeķē
nam spilgtus iespaidus sniedza 
skatuves cīņas māksla.  Tā ir tik 
interesanta, ka daži aktieri pēc 
tam pieteicās pie Kārļa uz ska
tuves cīņas nodarbībām. Paldies 
visiem, kas piedalījās, atbalstīja 
un palīdzēja tapt šim projek
tam! Aktieri savas jauniegūtās 
zināšanas varēs parādīt pavisam 
drīz – jau decembra pasāku mos. 
Tā kā  − visi mīļi gaidīti!”

Garajās mācību dienās bau
dījām gardas uzkodas, kā arī 
sātīgas pusdienas. Par tām liels 
paldies Pārgaujas novada atsau
cīgajiem uzņēmējiem − Mudītes 
virtuvei, SIA Vienotnes, Dabas 
spēks, PKS Straupe, SIA Ozolaine, 
Rožkalnu maize un Aijas kūkas.

Paldies Pārgaujas novada 
pašvaldībai par mācību finan
sējumu un iespēju ar projektiem 
gūt finansējumu ideju īsteno
šanai.

Amatierteātru aktieri 
izglītojas

Iespēja iesniegt idejas par aktivitātēm 
sporta nozarē, kas var tikt atbalstītas 
no pašvaldības līdzekļiem 2018. gadā

Sakarā ar pašvaldības budžeta plānošanu 
2018. gadam, aicinām nogādāt iesniegumus sporta 
klubam “Pārgauja” par plānotajām sporta aktivi-
tātēm Pārgaujas novadā 2018. gadā, kuras iespē-
jams var tikt atbalstītas no pašvaldības līdzekļiem 
un iekļautas pašvaldības budžetā. Iesniegumi tiks 
izskatīti sporta kluba “Pārgauja” valdes sēdē, kas 
norisināsies janvāra sākumā. 

Iesniegumi jānogādā pašvaldības lietvedēm 
Stalbē “Iktēs” līdz 15. decembrim (ieskaitot). 
Iesniegumus adresēt sporta klubam “Pārgauja”. Jau-
tājumu gadījumā sazinieties ar sporta kluba “Pār-
gauja” valdes priekšsēdētāju Monvidu Krastiņu 
(tālr. 29469759).

Lekcija norisināsies trešdien, 13. decembrī

LAIKS: 14.00–16.00
 VIETA: Stalbes kultūras nama mazā zāle   •   VIETU SKAITS: 30

Iepriekšēja pieteikšanās pie Ievas Mežances pa tālruni 641 322 92
vai e-pastā ieva.mezance@pargaujasnovads.lv

Lekciju vadīs sertificēta psihoterapeite Baiba Gerharde

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

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

ATBALSTAĪSTENO IZPILDA

Projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja 
mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106).

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

“Latvijā es dzīvoju, Latvijā 
es elpoju...” šīs Kārļa Skalbes 
dzejas rindas katrs Latvijas 
iedzīvotājs var teikt arī par sevi. 
Raiskuma internātpamatskolā
rehabilitācijas centrā novembra 
mēnesis vērsts gan uz Lāčplēša 
dienu, gan mūsu valsts 
dzimšanas dienu: skatuves 
runas konkurss, dalība skrējienā 
“Apkārt Rozulai”, lāpu gājiens uz 
kritušo karavīru piemiņas vietu 
Raiskuma kapos, tikšanās ar 
Cēsu 2. pamatskolas 5.–6. klašu 
skolēnu dramatisko grupu un 
svinīgu sanāksmi veltītu valsts 
proklamēšanas 99. gadadienai. 

Latvijas mēnesis Raiskuma internāt-
pamatskolā-rehabilitācijas centrā

Interesanti bija skatīties 
2. pamatskolas skolēnu izrā
dīto A. Ulmes lugu “Pasaka 
par atslē dziņu”. Tā bija dzejā. 
Mūziku sarakstījis H. Sīmanis, 
arī dziesmu izpildītājs ir viņš. 
Izrādes režisore Guna Rukšāne 
stāstīja, ka tā ir skolēnu pirmā 
viesizrāde. Un mums tika arī 
dāvana – grāmata “Pasaka par 
atslēdziņu” un arī dziesmu disks.

Svinīgajā sanāksmē piedalījās 

Cēsu instruktoru skolas pasnie
dzējs Jānis Liepkalns, kurš inte
resantā veidā iepazīstināja 
ar šodienas armijas karavīru 
uzdevumiem, izglītības iespējām 
un brīvā laika pavadīšanas vei
diem. Kopīgi lēmām par turp
mākajām sadarbības iespējām.

Tu esi Latvija, es esmu Latvija, 
mēs esam Latvija  lai katrs no 
mums pēc labākās sirdsapziņas 
dod savu pienesumu mūsmājām!

Raiskuma internātpamatskolas  rehabilitācijas centra skolēni, 
skolotāji, skolas vadība un Pārgaujas novada domes deputāte 
Guna Rukšāne dodas lāpu gājienā. Foto: Solveiga Ruska

Aktiermeistarības kursu laikā. Foto: Daiga Hofmane
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Raitis Kārkliņš, 
Pūtēju orķestra “Cēsis” 
dalībnieks, Raiskuma iedzīvotājs

Aicinu visus mūzikas draugus 
9. decembrī plkst. 17.00 atnākt 
uz Straupes kultūras namu 
Plācī! Otrās Adventes sestdienā 
tur koncertā “Ceļā uz...” tiksies 
6 Vidzemes pūtēju orķestri 
150 mūziķu sastāvā no Cēsīm, 
Limbažiem, Valmieras, Pociema, 
Dikļiem un Smiltenes.

Šī tradīcija aizsākās jau pirms 
5 gadiem Limbažu novada 
Pociemā. Idejas autors ir pūtēju 
orķestra “Cēsis” diriģents Jānis 
Puriņš, viņš ir arī Dziesmu svētku 
pūtēju orķestru virsdiriģents. 
Pūtēju orķestri ir neatņemama 
svētku sastāvdaļa, šis būs arī kā 
ieskaņu koncerts ceļā uz  XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem – Latvija 100.

Nav ziņu par senām pūtēju 
mūzikas tradīcijām Straupē un 
Stalbē, bet Raiskumā  pūtēju 
orķestra vēsture aizsniedzas 
līdz pirmās brīvvalsts laikiem. 
Mūziķu Ernesta Kurmja un Ulda 
Šmita vadībā Raiskuma pūtēji ir 
spēlējuši daudzos pasākumos, 
kāzās, zaļumballēs un arī krietni 
skumjākās dzīves situācijās…

Kopš pēdējās orķestra uzstā
šanās ir pagājuši teju 40 gadi. 
Taču liecība par kādreizējo 
orķestri ir saglabāta. Pirms 
dažiem gadiem uzzināju, ka 
Raiskuma ugunsdzēsēju depo 
bēniņos glabājas daļa no bijušā 
orķestra instrumentiem. Tas 
mani ieinteresēja, instrumentus 
saremontēju, nospodrināju un, 
tagad pieci Raiskuma orķestra 
pūšaminstrumenti glabājas pie 
manis. Vienu no tiem rotā gada
skaitlis – 1926! 

Šogad koncertā Plācī skanēs 
latviešu komponistu skaņdarbi 
koporķestra izpildījumā no gai
dāmo Dziesmusvētku reper
tuāra. Būs gan Gunāra Orde
lovska melodijas, gan Raimonda 
Paula melodiju aranžijas, un vēl 
citu autoru skaņdarbi. Un kā jau 
Adventes laikā – populāras  Zie
massvētku melodijas. Pie diri
ģenta pults ne tikai kolektīvu 
vadītāji, bet arī viesi – nākošo 
Dziesmu svētku koporķestra 
diriģenti – Guntis Kumačevs, 
Gvido Brenčevs, Andrejs Cepī
tis, Viesturs Lazdiņš, Jolands 
Andževs.

Orķestru mūziķiem šī būs 
patīkama atkaltikšanās. Daudzi 
jau ne reizi vien ir kopīgi 

Pūtēju orķestri tiksies 
Plācī

26. decembrī plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta tautas namā 

“Auciemmuiža” 

ar koncertu 
“ZIEMAS CEĻA IDILLE...” 

uzstāsies trio “MEDIANTE” 
“Mediante” ir profesionāls un muzikāli dinamisks trio, kas 

katrā jaunā aranžijā meklē harmonisku akadēmiskā smalkuma 
un svingam raksturīgās improvizācijas apvienojumu. Lai 
atsvaidzinātu klausītāju jau ierasto repertuāru, trio Latvijas un 
pasaules mūzikas pērļu vidū apzināti meklē sen nedzirdētas un 
mazliet piemirstas kompozīcijas. Mūziķi – Aija Bērziņa, Zane 
Jankuna un Māris Rozenfelds – iepazinās, kopā mācoties Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Līdz šim jaunieši ieguvuši 
akadēmiskās zināšanas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
kā arī lepojas ar nozīmīgiem individuāliem sasniegumiem un 
plašu profesionālo pieredzi vietēja mēroga un starptautiskos 
koncertos. 

Koncertā “Ziemas Ceļa Idille...” divu dzirkstošu vokālu un 
jūtīgas akordeona spēles izpildījumā būs iespēja latviešu valodā 
dzirdēt gan jau iemīļotas, gan mazāk dzirdētas Ziemassvētku 
dziesmas trio “Mediante” aranžijā. “Ziemas Ceļa Idille...” ir 
koncertuzvedums, kurā mūziķi aicina klausītājus doties 
aizrautīgā ceļojumā un kopā meklējot atbildi uz jautājumu – 
“Kāda ir ideālu Ziemassvētku recepte?”, caur dziesmu izdzīvot 
patiesu, jautru un gaiši smeldzīgu stāstu.

Ieejas maksa EUR 1.50

Autobusa kursēšanas maršruts 
Raiskuma pagastā uz senioru 
eglīti: 
10:05  pietura “Dimdas” 
          (braucot uz Raiskumu);
10:15  pietura “Raiskums”;
10:25  “Dzintari” Auciems;
10:28  pietura “Auciems”;
10:30  Līdumnieku veikals Auciems;
10:50  pietura “Pielekši”;
10:55  pietura “Miglači”; 
11:00  Ķienes krustojums;
11:10  Lenču krustojums;
11:30  Kūduma veikala;  

   

23. DECEMBRĪ PLKST. 17.00
ROZULAS TAUTAS NAMĀ 

DZIESMAS, AMATIERTEĀTRA “ROZBEĶĒNI” GAISMAS 
UZVEDUMI, ILUTAS ČUDORĀNES EŅĢEĻU KOLEKCIJA

IEEJA BEZ MAKSAS

11:40  pietura “Unguri”;
11:45  Stalbe.

Autobusa kursēšanas 
maršruts Straupes un Stalbes 
pagastos uz senioru eglīti:
11:00  pietura “Straupe”;
11:05  Straupes pamatskola;
11:07  pietura “Kraujas”;
11:10   pietura “Plācis”;
11:15  Stalbes tautas nams;
11:30  pietura “Rucka”;
11:40  Rozulā pie veikala;
11:50  Stalbes tautas nams.

Cienījamie seniori!
Savu dalību Pārgaujas novada senioru eglītē lūdzam 

apstiprināt līdz 8. decembrim pie katra pagasta sociālā dienesta 
darbinieka vai zvanot pa tālr. 64132292. 

muzicējuši. Kopmēģinājums pa 
dienu, koncerts  un mūziķu balle 
vakarā ļaus sapazīties arī tiem, 
kas tiksies pirmo reizi. 

Koncertā orķestris aizņems 
ne tikai skatuvi, bet arī pusi 
zāles. Protams, būs vietas arī 
skatītājiem. 

Atnāciet! Tas ir jāredz un 
jādzird, vai orķestriem izdosies 
kultūras namam “nocelt jumtu”. 
Ja pasākums izdosies, tas var 
kļūt par tradīciju – arī citugad 
pūtēju orķestriem gada nogalē 
pulcēties Plācī.

Koncertā piedalīsies: Dikļu 
pūtēju orķestris (diriģents 
Pēteris Vilks), Limbažu pūtēju 
orķestris “Lemisele” (diriģenti 
Māra Zandersone un Uldis 
Ezermalis), pūtēju orķestris 
“Cēsis” (diriģenti Jānis Puriņš 
un Tālivaldis Narvils), Valmieras 
pūtēju orķestris “Signāls” 
(diriģents Mārtiņš Birnis), 
pūtēju orķestris “Smiltene” 
(diriģents Pēteris VILKS), pūtēju 
orķestris “Pociems” (diriģents 
Viesturs Ozols). Virsdiriģenti – 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku pūtēju 
orķestru Dižkoncerta diriģenti.

 Ieeja bez maksas.
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums   “Pārgaujas Novada Vēstis”  
 e-pasts: avize@pargaujasnovads.lv     Iznāk reizi mēnesī.  

Metiens 1500 eksemplāri.     Izdevējs un izplatītājs:  Pārgaujas novada pašvaldība. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes tapšanā!

mūžībā
aizgājuši

Novadā dzimuši

Sveicam novembra 
jubilārus!

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  3. un 17. decembrī

Raiskuma pagastā
Nīna Austra Eihenbauma – 
         92 gadi
Viktors Eklons – 80 gadi
Arvīds Freibergs – 83 gadi
Gaida Zigrida Kalniņa – 
        81 gads
Ausma Paltiņa – 80 gadi
Ausma Biruta Radziņa – 
         82 gadi
Stalbes pagastā
Gunārs Akmentiņš – 85 gadi
Aina Brēža – 90 gadi
Ilga Medne – 84 gadi
Sigurds Roops – 85 gadi
Leontīne Stanka – 85 gadi

Straupes pagastā
Ādolfs Otto Lapsiņš – 81 gads
Valdis Alfons Matuzelis – 
          86 gadi
Ņina Savčenkova – 89 gadi
Elza Ševjakova –  81 gads
Leontija Upmale – 81 gads

Stalbes pagastā
Edmunds Zaļais
Alise Keita Kalve

Stalbes pagastā
Edgars Cīrulis  84 g.v.
Straupes pagastā
Guntis Bībers  73 g.v.

Adventes svētdienās Ungur muiža gaidīs lielus un 
mazus viesus brokastīs, darbnī cās un ziemas priekos!

3., 10. un 17. decembrī no plkst. 11.00 līdz 
15.00 Ungurmuižas restorāns aicina uz vēlajām 
ziemas muzikālajām brokastīm! Ēdieni Ziemassvētku 
noskaņās, kas dos idejas arī Jūsu svētku galdam. 
Svētku noskaņai maltīti papildinās dzīvā mūzika:

• 3. decembrī Pēteris Vīksna (ģitāra)
• 10. decembrī Elita Tom sone (klavieres) un 

Emīlija Kate Tomsone (ģitāra);
• 17. decembrī Rihards Saule (ģitāra).

Tajā pašā laikā muižas Kungu mājā – bērniem ZIEMAS 
KINO, piparkūku un sveču liešanas darbnīcas!

Ieeja uz pasākumu – 18,00 EUR, bērniem līdz 3.g.v. bez 
maksas, līdz 7 g.v.  – 9,00 EUR

Vietu skaits ierobežots! Galdi  ņu rezervācija – tālr. 
25652388. 

10. decembrī plkst 17.00 Cēsu Baptistu draudzes 
zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria” priecēs mūs ar Ziemas
svētku laika melodijām!

Ieeja 5,00 EUR. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, vai, 
iepriekš rezervējot, pirms koncerta. Vietu skaits ierobežots.

Sīkāka informācija mūsu mājaslapā www.ungurmuiza.lv.

http://www.ungurmuiza.lv
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