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Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā katru gadu, arī šogad 
norisinājās Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkurss, 
kas tiek rīkots ar mērķi sekmēt 
sadarbību starp sabiedrību, paš-
valdību un uzņēmējiem, kā arī, 
lai veicinātu sabiedrības iesaisti 
apkārtējās vides labiekārtošanā 
un tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanā. Konkursā varēja 
piedalīties biedrības, nodibinā-
jumi, to teritoriālās struktūr-
vienības, kas darbojas Pārgau-
jas novadā, un fizisku personu 
neformālās grupas. Pieteikumu 
iesniegšana notika no 13. marta 
līdz 13. aprīlim, savukārt pro-
jekti bija jāīsteno no 1. jūnija līdz 
1. decembrim. Šajā gadā kopumā 
tika iesniegti seši projektu pie-
teikumi – aktivitātē “Vides un 
infrastruktūras sakārtošana un 
labiekārtošana” četri projekti, 
kas tika apstiprināti, piešķirot 
finansējumu 500 EUR apmērā, 
bet aktivitātē “Sabiedriski kultū-
ras vai izglītojoši pasākumi” divi 
projekti, kam piešķirts finan-

sējums 500 EUR un 490 EUR 
apjomā.

Šobrīd no sešiem projektiem 
ir īstenoti pieci, viens no pietei-
cējiem ir lūdzis pagarinājumu.

Nodibinājums “Skaidrība” 
projekta pieteikumā kā savu 
mērķi norādīja āra vingrošanas 
stieņu ierīkošanu PRK “Saul-
rīti”, kas palīdzētu pilnveidot un 
attīstīt rehabilitācijas kolektīvā 
un apkārtnē dzīvojošo jauniešu 
aktīvo dzīvesveidu. Projekta 
mērķis ir īstenots, darbos iesais-
tot arī PRK “Saulrīti” darbinie-
kus un jauniešus. 

Neformālā grupa “Straupes 
pamatskolas vides aktīvisti” sevi 
pieteica ar projektu “Visu veselī-
bai!”, kurā paredzēja trīskārtēja 
pievilkšanās stieņa uzstādīšanu. 
Viņi savu projektu realizējuši 
ar uzviju, jo, saņemot Holandes 
sponsoru ziedojumu līdzfinan-
sējumam, varējuši uzstādīt arī 
rokgājēju ar brusām un zviedru 
sienu bērniem. 

Neformālā grupa “Teātris” 
iesniedza projektu ar nosau-
kumu “Pilnveido teātra mākslu 
Pārgaujā”, kura mērķis aktier-
meistarības nodarbības pie Val-

Realizēti 2017. gada 
pašvaldības projektu 
konkursā atbalstītie projekti

mieras drāmas teātra aktiera 
Kārļa Neimaņa visu trīs Pārgau-
jas novada amatierteātru aktie-
riem un režisoriem. Projekts 
īstenots rudenī un pēc nefor-
mālās grupas “Teātris” koordi-
natores teiktā nodarbībās  attīs-
tītas prasmes veidot kontaktu 
ar partneri un skatītāju, raidīt 
domu, ļaut vaļu fantāzijai, uzla-
bot reakciju, ķermeņa plastiku 
un uzmanības koncentrēšanu. 
Īpaši strādāts pie skatuves cīņas, 
kas gandrīz visiem bija kas jauns 
un aizraujošs. Lielu atbalstu 
snieguši arī novada uzņēmēji, 
palīdzot ar līdzfinansējumu 
dalībnieku ēdināšanai un tehnis-
kajam nodrošinājumam.

Neformālā grupa “Savam 
novadam” projektā ieplānoja 
izgatavot trejdekšņus novada 
mākslinieciskajiem kolektīviem, 
uzsverot līdzdarbošanās lomu. 
Kā mērķis izvirzīts latviešu tau-
tas senā mūzikas instrumenta 
popularizēšana, novada iedzī-
votājiem praktiski darbojoties 
radošajā darbnīcā amatnieces 
Solvitas Lodiņas vadībā. Pro-
jekts īstenots, un tā dalībnieki 
noklausījušies lekciju par latvju 

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

   /I. Ziedonis/ 

Svētku laiks ir pārdomu laiks, kad izvērtējam gada laikā 
padarīto, raugāmies uz nākamo gadu ar lielu darba sparu. Lai 
šis svētku laiks atnāk ar gaismu, labestību, mieru, iecietību un 
sapratni! Lai jaunais gads atnes jaunus izaicinājumus, sapņus un 
neizsīkstošu enerģiju, kā arī vēlmi tos piepildīt. 

Pārgaujas novada pašvaldības vārdā,
Hardijs Vents

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” 
gandrīz gatavs

Šī gada jūlijā ir uzsākta Pār-
gaujas novada pašvaldības un 
SIA “ZAAO” (ZAAO) kopīgā pro-
jekta – Dabas un tehnoloģiju 
parka “URDA” – mācību ēkas 
būvniecība, iepirkuma konkursa 
rezultātā to veic SIA “WOLTEC” 
speciālisti. “URDA” atradīsies 
Pārgaujas novadā, līdzās reģio-
nālajam atkritumu apsaimnie-
košanas centram “Daibe”. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
sadarbībā ar ZAAO jau 2017. 
gada sākumā uzsāka darbu pie 
Latvijā pirmās nacionālas nozī-
mes vides izglītības infrastruk-
tūras – dabas un tehnoloģiju 
parka (DTP) “URDA”. Tas piedā-
vās modernu un aizraujošu vides 
izglītības apguvi, kur teorētiskās 

mūsdienīgām mācību metodēm, 
izmantojot DTP infrastruktū-
ras sniegtās iespējas. Tāpat arī 
ikviens skolotājs saņemts atbal-
stu un konsultācijas, lai skolē-
niem ar interesi un laikmetam 
atbilstoši mācītu dabaszinātnes 
ne tikai klasē, bet arī ārpus tās. 
Taču būtiski, ka “URDA” būs pie-
ejama ne tikai skolēniem, stu-
dentiem un zinātniekiem, bet 
ikvienam dabas draugam. 

Dabas un tehnoloģiju parka 
“URDA” teritorijā būs mācību 
ēka, veselības, pārdomu un izzi-
ņas takas, pļava ārstniecības 
augu iepazīšanai un ievākšanai, 
purva taka un garšaugu dārzs, 
kukaiņu māja, atrakciju laukums 
un šķēršļu josla. Iecerēta arī 

zemūdens vērošanas platforma, 
ūdens turbīna – strūklaka un ar 
video kameru aprīkots skudru 
pūznis. Tāpat mācību procesā 
tiks nodrošināta iespēja padziļi-
nāti iepazīties ar dažādām atkri-
tumu apsaimniekošanas, biogā-
zes ražošanas, ūdens attīrīšanas, 
siltumapgādes, vēja ģeneratoru, 
kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. Savukārt ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējumu parkā tiks izveidota 
unikāla Latvijas iežu un mine-
rālu kolekcija, āra klase un dabas 
koncertzāle jeb projekts 3K.

Laura Jegorova,
SIA “ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

zīmju nozīmi, trejdekšņu sim-
boliku, izdejojuši goda soli un 
arhetipisko “Gatves deja” un 
pagatavojuši 16 trejdekšņus. 
Iespēja šos trejdekšņus izman-
tot būs novada deju kolektīviem, 
folkloras kopām, deju pulciņiem, 
lai paspilgtinātu savus priekšne-
sumus un priecētu skatītājus. 

Biedrība “Ruckas viļņi” pro-
jektā paredzēja sabiedriskās 
tualetes ierīkošanu pie Ruckas 
ezera peldētavas, pamatojot tās 
nepieciešamību ar lielo apmek-
lētāju skaitu vasaras sezonā. 
Ezers ir ļoti iecienīts ne tikai 
Pārgaujas novadā, uz to peldē-
ties brauc arī Limbažu novada 
atpūtnieki. Projekta rezultātā 

zināšanas tiks papildinātas ar 
praktisku darbošanos dabā. 

DTP tiek veidots, lai skolē-

niem būtu iespēja apgūt dabas-
zinātnes un tehnoloģijas ieinte-
resēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar 

ir uzstādīta sanitārajām nor-
mām atbilstoša tualete ar ūdens 
padevi un kanalizāciju, kuru 
varēs izmantot atpūtas vietas 
apmeklētāji vasaras periodā. 

Straupes evanģēliski lute-
riskā draudze sava projekta 
ietvaros paredzējusi Straupes 
baznīcas ērģeļu remontu, taču šī 
projekta realizēšani lūgts paga-
rinājums.  

Priecājamies par iniciatīvām 
un realizētajiem projektiem, kas 
devuši ieguldījumu gan novada 
vides labiekārtošanā, gan izglī-
tojošās un kultūras aktivitātēs, 
kā arī aicinām piedalīties pašval-
dības rīkotajos projektu konkur-
sos arī turpmāk. 

Topošā Dabas un tehnoloģiju parka "Urda" tapšanas process.
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Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumA rezultātu 
apkopojums par to, vai 
iedzīvotāji plāno apmeklēt 
Adventa laikā notiekošos 
pasākumus Pārgaujas novadā
 Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Līdz šim decembra mēnesī 
Pārgaujas novada mājaslapā 
iedzīvotājiem bija iespēja pie-
dalīties aptaujā, atbildot uz jau-
tājumu – vai plānojat apmeklēt 
Adventa laikā notiekošos pasā-
kumus Pārgaujas novadā?

Decembrī, 3 nedēļu laikā, ir 
notikuši 7 pasākumi – Mārsnēnu 
amatierteātra izrāde “Šedevrs”, 
akardeonista Kaspara Gulbja 
viesošanās Straupes bibliotēkā, 
eglītes iedegšanas pasākums 
un radošās darbnīcas “Lai top 
gaisma Rozulā”, Raiskuma eglītes 
iedegšana “Kā rūķi meklēja…”, 
pūtēju orķestru koncerts “Ceļā 
uz…”, kā arī senioru un pirms-
skolas vecuma bērnu eglītes. 

Visi Adventa laika pasākumi 
ir bijuši diezgan apmeklēti, bet 
īpaši vajadzētu izcelt pūtēju 

orķestru koncertu “Ceļā uz…” 
Straupes tautas namā, kas bijis 
visapmeklētākais – aptuveni 
100 apmeklētāji. 

Atbildēt uz aptaujas jautā jumu 
iespējams Pārgaujas novada 

mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Šajā gadā Pārgaujas novadā 
ir iesākti vai jau pilnībā realizēti 
vairāki projekti, kuros piesaistīts 
Eiropas Savienības fondu 
finansējums. Visvairāk projektu 
pašvaldība realizē, piesaistot 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) publisko 
finansējumu LEADER projektos. 
LEADER pieejas pamatprincips 
ir mērķtiecīgas un savstarpēji 
koordinētas aktivitātes lauku 
attīstības veicināšanai un šos 
projektus var iesniegt ne tikai 
pašvaldība, bet arī iedzīvotāji. 

Šajā gadā ar LEADER projektu 
finansējumu pie jauniem tau-
tas tērpiem tikuši novada deju 
kolektīvi – DK Munsturis, VPDK 
Straupe un DK Idumeja-, kā arī 
Raiskuma jauktais koris, lai ar 
godu nestu novada vārdu XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos. Ar šo pašu 
atbalstu iegādāts tehniskais 
aprīkojums Straupes un Rais-
kuma tautas namiem, kas sniedz 
iespēju uzņemt augstas klases 
māksliniekus un nodrošināt 
viņu uzstāšanos ar piemērotu 
skaņas un gaismas aparatūru. 
Īstenots arī vides pieejamības 
uzlabošanas un aktīvās atpūtas 
dažādošanas projekts Raiskuma 
internātpamatskolas-rehabilitā-
cijas centra teritorijā, uzstādot 
āra trenažierus un nobruģējot 
mašīnu stāvlaukumu pie sko-

las, un Straupes kapu labiekār-
tošanas projekts, kura ietvaros 
ir atjaunots vēsturiskais kapu 
mūra žogs un paplašināts bruģa 
klājums ap kapliču. Daļa žoga 
izbūvēta no jauna, lai akmens 
nožogojums būtu visas ceļma-
las garumā. No jauna mūrēti arī 
stabi pie kapličas un nobruģēts 
laukums, tā sakārtojot kapličai 
piegulošo teritoriju. 

Tuvu nodošanai ekspluatācijā 
ir pludmales volejbola laukums 
Straupē, kas projekta ietva-
ros ticis pārbūvēts, nostiprinot 
segumu, mainot klājumu un 
divās laukuma malās izveidojot 
nožogojumu. Uzstādīti jauni bal-
sti un tīkli, tāpēc jau nākamajā 
gadā laukums gaidīs aktīvos 
novada iedzīvotājus un viesus 
uz sportisku atpūtu pārbūvētajā 
laukumā. 

Vēl divi projekti ir aktīvā pro-
cesā – āra trenažieru uzstādī-
šana Auciema muižas parkā un 
Raiskuma muižas terases atjau-
nošana. Abiem šiem projektiem 
notiek projektēšana un drīzumā 
tiks izsludināts iepirkums būv-
niecībai. Būvniecības darbi plā-
noti nākamajā gadā. 

Publiskā finansējuma daļa 
LEADER projektos sastāda 124 
961.06EUR, pārējās izmak-
sas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta, kas ir 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām un 
neattiecināmās izmaksas. 

Sadarbojoties ar partne-
riem, tiek īstenoti arī divi Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) projekti – dabas takas 
infrastruktūras atjaunošana 
pie Sarkanajām klintīm un 
Ungurmuižas leduspagraba 
atjaunošana un apkures izbūve 
muižnieka dzīvojamajai ēkai 
un blakus esošajai skolas ēkai. 
Projektā “Dabas infrastruktūras 
atjaunošana Gaujas Nacionā-
lajā parkā, Cēsu un Pārgaujas 
novados”, kas tiek īstenots spe-
cifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. 
pasākumā “Antropogēno slo-
dzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās”, ir uzsākti būv-
niecības darbi, un teritorija ir 
norobežota. Projekta ietvaros 
paredzēts atjaunot gājēju taku 
gar Sarkanajām klintīm, izvietot 
informācjas stendus, atpūtas 
soliņus, atkritumu urnas, kā arī 
sakārtot piebrauktuvi un stāv-
laukumu.  Projekts tiek īstenots 
kopā ar partneri – Cēsu novada 
pašvaldību. Projekta izmak-
sas 85% apmērā tiks segtas no 
ERAF.

Projektā “Kultūra vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”, kas īstenots specifiskā 
atbalsta mērķa pasākumā 5.5.1. 
“Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” 
Pārgaujas novada pašvaldība 
sadarbojas ar vairākām Vidze-
mes pašvaldībām, taču vadošais 
partneris ir Siguldas novads. 

Ar Eiropas Savienības fondu finansējumu 
iesākti vai īstenoti vairāki projekti

Projekta ietvaros Ungurmuižā 
tiks atjaunota leduspagraba ēka, 
ievietojot tajā granulu apkures 
katlu un granulu noliktavu, bet 
otrais stāvs tiks izbūvēts saim-
nieciskajām vajadzībām. Pare-
dzēta arī apkures sistēmas ievie-
šana Kungu mājā un vecās skolas 
ēkā. 

Paralēli investīciju projek-
tiem turpinās arī starptautis-
kie sadarbības projekti HANSA, 
Small Markets at the Heart of EU 
Economy (tulk. Mazie tirgi Eiro-
pas ekonomikas sirdī) un Livoni-
jas kulinārais ceļš. 

Ar Eiropas Savienības prog-
rammas „ERASMUS+: Jaunatne 
darbībā” 3. pamatdarbības 
„Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” atbalstu, sadarbojoties 
jaunatnes lietu speciālistiem, 
deputātiem un  jauniešiem no 
Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas nova-
diem, tiek īstenots projekts jau-
niešiem “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde”. Šobrīd tiek 
veikta jauniešu vecumā no 13 
līdz 25 gadiem anketēšana ar 
mērķi izprast un izzināt jauniešu 
vajadzības, lai projekta noslē-
gumā 2018. gada septembrī 
kopīgi tiktos konferencē, kurā 
tiks prezentētas katra novada 
jaunatnes politikas stratēģijas. 

Pārgaujas novada pašval-
dība ir viena no aktīvajām, kura 

iesaistījusies Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektā „Slimību 
profilakses un kontroles cen-
tra organizēti vietēja mēroga 
pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi-
laksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldī-
bās, iespējami tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai, projekta ietvaros 
paredzēts īstenot izglītojošus 
sabiedrības veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pasā-
kumus katrā no prioritārajām 
jomām, kuri vērsti uz zināšanu 
par savu veselību un to ietekmē-
jošiem faktoriem uzlabošanu, kā 
arī skaidrotu iespējas novērst 
veselības riskus. Projektu plā-
nots īstenot līdz 2019. gada 
decembrim. 

Aktīva Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu piesaiste paš-
valdības projektiem plānota arī 
turpmāk, kā viens no nākamā 
gada apjomīgākajiem projek-
tiem tiks realizēts Pārgaujas 
novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūves projekts, kura laikā 
paredzēts pārbūvēt četrus no 
pašvaldības grants ceļiem, 
kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī. 
Līgumi ar būvniekiem jau ir 
noslēgti, un pavasarī pie labvēlī-
giem laikapstākļiem tiks uzsākti 
būvdarbi. 90% no atbalstāma-
jām izmaksām sastāda Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējums, 
bet pārējais ir pašvaldības līdzfi-
nansējums. 

Nē, 26 balsisJā, 25 balsis

Vai plānojat apmeklēt 
Adventa laikā notiekošos 

pasākumus Pārgaujas 
novadā?

Neesmu izlēmis/-usi,
13 balsis

20 %

41 %39 %

Elita Pakalne,
Straupes pamatskolas skolotāja

Lai īstenotu projektu 
“Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, Straupes 
pamatskolā notikušas jau divas 
zinātkāres dienas, kuras nodro-
šina zinātkāres centrs ZINOO 
no Cēsīm. Pirmajā nodarbībā 
novembrī piedalījās visi skolēni. 
1.- 4. kl. skolēni gatavoja gudro 
plastilīnu. Bērniem patika gan 
karošu krāsa, gan skatīties, kā 
klasesbiedri darbojas, patika 
liet kopā un maisīt šķidrumus. 
Bija arī darbības, kas sagādāja 
grūtības: klausīties noteiku-
mus, ilga klausīšanās, ko stāsta, 
traucēja troksnis un vielu īpat-
nējā smarža. Tas vien norāda, 
ka uzmanības noturība ir ļoti 
trausla. 5.–9. kl. skolēni pieņēma 
inženieru izaicinājumu un gru-

Kohēzijas fonds

Projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” īstenošana Straupes 
pamatskolā

pās centās uzbūvēt augstāko 
debesskrāpi. Tas nodrošināja 
sacensību starp grupām, kurai 
izdosies augstākais tornis no 
papīra. Visi bija sajūsmā par 13 
eksperimentu sēriju. Skolēni no 
dažādām klasēm jau ir piedalī-
jušies robotikas nodarbībās RTU 
filiālē Cēsīs.

Otrā nodarbība skolā bija 8. 
decembrī. Zinātkāres stacijā bija 
interesanti jautājumi, uz kuriem 
atbildes bija jāmeklē plakātos 
par pasaulslaveniem zinātnie-
kiem. Skolēni uzzināja daudz 
jauna, jo uzdevumi bija aizrau-
joši. Noslēgumā bija anketu 
brīvbiļetes izloze ZINOO centra 
apmeklējumam. Skolēni atzina, 
ka ieguvuši daudz izglītojošas 
informācijas par zinātniekiem. 
1. klases skolēni atzinīgi vērtēja 
to, ka uzzinājuši, kurš ir Einš-
teina deguns. Patika lasīt, domāt.

Lego Mindstorms NXT bija 
visaizraujošākā nodarbība. Tā, 
apkopojot skolēnu anketas, 
izpelnījusies vislielāko atzinību. 
Pēc nodarbības 400 eiro vērtais 
robotikas lego komplekts izska-
nēja kā visvēlamākā dāvana Zie-
massvētkos. Bērniem ļoti patika 
konstruēt robotu tā, lai tas būtu 
spējīgs patstāvīgi pārvietoties, 
liekot lietā fantāziju. Patika 
sadarboties, jo darbs pie gal-
diem bija jāveic divatā, vienam 
otru atbalstot, palīdzot, iesakot. 
Bija interesanti iepazīties ar 
jaunajām tehnoloģijām. Jaunāko 
klašu skolēnus tikai apbēdināja 
tas, ka robotiņš pēc nodarbības 
bija jāizjauc.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau pirms kāda laika izskanējušās runas 
par to, ka Veselības ministrija (VM) slēgs 
Straupes narkoloģisko slimnīcu, ir apstip-
rinājušās – no 2018. gada Latvijā vienīgā 
narkoloģiskā slimnīca savu darbību netur-
pinās, un pacientu uzņemšana tiks pār-
traukta jau šā gada 23. decembrī. 

Par galveno slēgšanas iemeslu VM min 
ēkas tehnisko stāvokli, par ko ir pama-
totas bažas, jo nopietnus remontdarbus 
slimnīca nav piedzīvojusi ilgi. Straupes 
narkoloģiskās slimnīcas vadītāja un val-
des locekle Maija Ancveriņa intervijā ar 
Latvijas sabiedriskajiem medijiem (LSM) 
norāda: “Tā ir jebkura iestādes vadītāja 
atbildība par pacientu drošību. Pirmkārt, 
protams, apmeklētāju un jebkura darbi-
nieka drošība, kas ienāk šajā iestādē. Tas, 
ko jūs redzat un ko jums parāda ievedot, ir 
labākā puse, bet jūs neredzat to, kas ir virs 
mūsu galvām. Tātad šīs ēkas tehniskais 
stāvoklis prasa milzīgus ieguldījumus”.

Pakalpojumi, ko piedāvāja Straupes 
narkoloģiskā slimnīca, tiek pārcelti uz 
Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu. Tas 
nozīmē, ka darbu zaudēs vismaz 50 narko-
loģiskajā slimnīcā strādājošie – gan ārstē-
jošie ārsti, gan medmāsas, gan sanitāri, 
gan tehniskie darbinieki. Daudzi no šiem 
darbiniekiem ir Pārgaujas novada vai tuvā-
kās apkaimes iedzīvotāji. Straupes narko-
loģiskā slimnīca ir slavena ar īpašo pieeju 
un pieredzi alkohola izraisītās atkarības 
ārstēšanā. Tieši šī iemesla dēļ darbinie-
kiem tiek piedāvāts darbs Strenču psiho-
neiroloģiskajā slimnīcā, kā arī slimnīcas 
vadība ir solījusi meklēt risinājumus tam, 
kā darbinieki katru dienu varētu nokļūt 
Strenčos, kas atrodas apmēram 70 km 
attālumā no Straupes. 

Straupes narkoloģiskā slimnīca jau kopš 
1963. gada atradusies vēsturiski nozīmīgā 
vietā – Lielstraupes pilī. Sabiedrībā pastāv 
uzskats, ka tieši pils ēka ir tas īpašais, 
kāpēc tradīcijām bagātā atkarīgo personu 
ārstēšana ilgusi 56 gadus. Līdz šim Strau-
pes narkoloģiskā slimnīca saņēmusi valsts 
finansējumu pacientu ārstēšanai, bet no 
alkohola atkarīgie ārstēti arī par maksu. 
Slimnīca strādājusi bez parādiem un pat ar 
peļņu, un ir vienīgā narkoloģiskā slimnīca 
Vidzemē, kā arī visā Latvijā. Pacientiem 
citās vietās valstī ir pieejamas tikai noda-
ļas alkohola atkarības ārstēšanai – Rīgā, 
Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē.  

Kāda ir Lielstraupes pils un narkolo-
ģiskās slimnīcas telpu nākotne? Pārgaujas 
novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai vēs-
turiskā ēka netiktu pamesta likteņa varā. 
Pašvaldība ir piedalījusies sarunās ar VM, 
izskatot dažādus variantus. Pils ēka nav 
ierakstīta Zemesgrāmatā, jo notiek ties-
vedība ar Straupes evaņģēliski luterisko 
draudzi, taču pils īpašumu komplekss ar 
14 dažādām ēkām ir valsts valdījumā. Paš-
valdība pili un tai piederošās ēkas varētu 
pārņemt savā īpašumā, kas pagaidām ir 
vienīgais reālais risinājums, lai tiktu sagla-
bāts unikālais kultūrvēsturiskais manto-
jums – Lielstraupes pils, kas celta 13. gad-
simtā.  

Straupes narkoloģiskā slimnīca šo laiku 
ir pildījusi arī ūdensapgādes nodrošinā-
šanas funkciju apkārtējām dzīvojamajām 
mājām. Slimnīcas slēgšana dzīvojamo 
māju iedzīvotājos ir radījusi neizpratni par 
to, vai tas neietekmēs viņu dzīves ritmu, kā 
arī ūdens pieejamību savos mājokļos. Paš-

Tiek slēgta Straupes 
narkoloģiskā slimnīca

valdība informē, ka dzīvojamajām mājām, 
kas atrodas Lielstraupes pils tuvumā, 
ūdensapgāde noteikti netiks pārtraukta. 

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slim-
nīca” pakļautībā atradās arī pusaudžu 
reha  bilitācijas centrs “Saulrīti”, kur no 
dažādu vielu izraisītajām atkarībām ārstē 
nepilngadīgus jauniešus. “Saulrītu” kolek-
tīvs ir paziņojis, ka savu darbību vēlas tur-
pināt.

Pašvaldība meklēs labākos risinājumus 
ēkas renovācijai, kā arī domās par to, lai 
Lielstraupes pils telpas tiktu izmantotas 
pēc iespējas lietderīgāk. Tiks rīkotas tik-
šanās ar iedzīvotājiem, kuru laikā cilvēki 
tiks aicināti izteikt viedokli, kā arī piedāvāt 
savas idejas ēkas izmantošanas iespējām. 
Aicinām Pārgaujas novada iedzīvotājus 
būt saprotošus, atsaucīgus, kā arī sekot 
līdzi infor mācijai par aktualitātēm šajā 
jautājumā Pārgaujas novada mājas lapā
www.pargaujasnovads.lv. 

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
no 2017. gada 18. decembra līdz 2018. 
gada 18. janvārim izsludina LEADER pro-
jektu konkursa IV kārtu. 

Projektu konkurss no rit atbilstoši 
Vidzemes lauku partnerības „Bras la” 
SVVA stratēģijai 2014.–2020. ga -dam, 
un 2015. gada 13. oktob ra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība lau ku attīstībai apakšpa-
sākumā “Dar bību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju”. 

Projektu konkursa IV kārtā pieejams 
finansējums 416325,29  EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. 
aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprinā-
šanas iniciatīvas” rīcībās:

1. rīcība. Jaunu produktu un pakalpo-
jumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdo-
šanas veicināšana – 208 162,64 EUR; 

2. rīcība. Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), pro-
dukcijas dizains un pārdošanas veicinā-
šana – 166 530,12 EUR;

3. rīcība. Vietējās produkcijas tirdz-
niecības vietu radīšana, labiekārtošana, 
jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 
41 632,53 EUR;

Projektu īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 

labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbal-
sta dienesta lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īste-

nošanas termiņš ir viens gads no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties 
biedrības Vidzemes lauku partnerība “Bra-
sla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā. 

Projektu iesniegumus papīra doku-
menta formā (2 eksemplāros un tā elek-
tronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā) varēs iesniegt: 

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

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

Projektu iesniegumus var iesniegt arī 
elektroniski EPS (Elektroniskā pieteik-
šanās sistēmā), elektroniska dokumenta 
formā, Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums 
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz 
e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnie-
guma veidlapas ir atrodama mājaslapā: 
www.lad.gov.lv un www.brasla.lv

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

Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamat-
darbības „Strukturētais dialogs: jau-
niešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” projekta “Jaunatnes politi-
kas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-
LV02-KA347-001061 ietvaros  uzsākta 
jauniešu anketēšana  par darba ar jau-
natni kvalitāti pašvaldībā, lai iegūtu 
datus, uz kā balstīt plānošanas doku-
mentu “Jaunatnes politikas stratēģija”, ko 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpie-
balgas novados plānots izstrādāt 2018. 
gada pavasarī.

Anketas izstrādē iesaistījās visu 
astoņu sadarbības novadu darbā ar jau-
natni speciālisti. Anketas mērķis – izzināt 
jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieau-
gušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu 
viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums 

kvalitatīvai jaunatnes politikas stratē-
ģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, res-
pektējot dažādus skatu punktus. Anke-
tēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par 
pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, 
lai tas tiešām būtu jēgpilns un objektīvā 
pētījumā balstīts.  

Anketa publiskota elektroniskajā vidē 
novadu mājas lapās, kā arī pieejama 
papīra formātā izglītības iestādēs un 
pagastu pārvaldēs, lai  izvērtēšanas darbā 
iesaistītu maksimāli daudz jauniešu. 
Anketēšanu plānots pabeigt janvārī. 

Projekts “Jaunatnes politi-
kas stratēģijas izstrāde” (Nr. 2016- 
1-LV02-KA347-001061) tiek īste nots, 
sadarbojoties jaunatnes lietu speciā-
listiem, deputātiem un  jauniešiem no 
Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebal-
gas novadiem.

Sākta jauniešu aptauja par darba ar jaunatni 
kvalitāti pašvaldībā

Stratēģijas izstrāde kopumā ilgst divus 
gadus – līdz 2018. ga da septembrim. Jau-
niešu anketēšana ir viens no projekta 
etapiem. Visas projekta aktivitātes tiek 
finansētas no Eiropas Savienības finanšu 
līdzekļiem. Informācija par projektu pie-
ejama sadarbības novadu mājaslapās un 
sociālajā vietnē Facebook lapā “8novadi-
var”.  

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības Apvienotās 

Izglītības pārvaldes metodiķe,
projekta vadītāja

Alfs Lapsiņš, 
Pārgaujas novada domes deputāts

Ir pagājis jau 31 gads kopš Ukrainā 
1986. gada 26. aprīlī notika pasaulē lie-
lākā katastrofa atomelektrostacijas dar-
bības gaitā, nodarot lielus zaudējumus 
un radot milzīgu radiācijas piesārņojumu 
Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā un daudzās 
citās valstīs. Lai mazinātu katastrofas 
postošās sekas, tika veikti avārijas seku 
likvidēšanas pasākumi, kuros piedalījās 
ap 800 000 cilvēku no visām Padomju 

Savienības republikām, tai skaitā vairāk 
kā 6000 cilvēku arī no Latvijas. 

Pagājušajā gadā, pieminot avārijas 
30. gadadienu, avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem Latvijas valsts ir izveidojusi 
īpašu Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas piemiņas zīmi.

Šī gada 30. novembrī Valmieras kul-
tūras centrā pulcējās vairāku Vidzemes 
novadu avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieki, lai saņemtu šo apbalvojumu. Arī 
astoņi Pārgaujas novada vīri – Einārs 
Lācis, Ivars Oraševskis, Ivars Freibergs, 

Ainis Stūris, Pēteris Verdenfelds, Alfs 
Lapsiņš, kā arī Jāņa Deruma un Aivara 
Grīnmaņa piederīgie no Iekšlietu minis-
tra Rihards Kozlovska, klātesot Latvijas 
savienības “Černobiļa” vadībai, saņēma 
šo apbalvojumu. Ministrija bija sarūpējusi  
skaistu bērnu koncertu.  Pie kafijas galda 
vīri vēl ilgi neizklīda un kavējās atmiņās 
par piedzīvoto.

Lai vīriem spēks, veselība un izturība 
nākamajiem gadiem!

Pasniegti apbalvojumi Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem

Lielstraupes pils. Foto: Anda Nordena

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.brasla.lv
mailto:Liga@brasla.lv
mailto:ingamozvillo@inbox.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
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Pārgaujas novada Stalbes 
pagastā,
2017. gada  21. septembrī

APSTIPRINĀTI ar  Pārgau-
jas novada domes 21.09.2017. 
lēmu mu 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 
likuma 17. panta trešās  daļas 
21. punktu,  Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu 
Nr. 371 “Braukšanas maksas 
atvieglojumu noteikumi” 9. un 
11. punktu.  

Izdarīt Pārgaujas novada 
domes 31.10.2013. (protokols 
Nr.13,28. §) Saistošajos notei-
kumos Nr.23 „Kārtība, kādā Pār-
gaujas novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispā-
rējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs izglītojamiem” 
(Publicēti Pārgaujas novada paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
„Pārgaujas 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 
Pārgaujas novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) sedz 
sabiedriskā transporta izdevu-
mus vispārējās pamatizglītības 
(1.–9. klase) un vispārējās vidē-

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””

jās (10.–12. klase) izglītojamiem 
(turpmāk tekstā – Izglītojamie), 
kuri iegūst izglītību izglītības ies-
tādē”.

2. Izteikt Noteikumu 2.2. pun-
ktu sekojošā redakcijā: 

“2.2. Izglītojamiem, kuri iegūst 
izglītību  vispārējās vidējās izglī-
tības iestādēs (10.–12. klase) ir 
tiesības saņemt transporta izde-
vumu kompensāciju 50% apmērā 
par braucieniem mācību gada 
laikā no dzīvesvietas (Pārgaujas 
novada administratīvā teritorija) 
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja tie izmanto sabiedrisko trans-
portu, kas pārvadā pasažierus 
reģionālajā starppilsētu nozīmes 
maršrutā vai reģionālajā vietējās 
nozīmes maršrutā”.

3. Izteikt Noteikumu 3.2. pun-
ktu sekojošā redakcijā:

“3.2. Izglītojamiem, kuri  pa -
mat izglītības pakalpojumus 
sa ņem ārpus Pārgaujas novada 
admi nistratīvās teritorijas.”

4. Izteikt Noteikumu 6. punktu 
sekojošā redakcijā:

“6. Izglītojamiem, kuri iegūst 
pamatizglītību (1. – 9.klase) 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs un nokļūšanai līdz 
Pašvaldības izglītības iestādei 
izmanto pakalpojuma sniedzēja 
AS “CATA” transporta pakalpoju-
mus,  pašvaldība pamatojoties uz 
izglītības iestāžu  sagatavotajiem 
sarakstiem izsniedz AS “CATA” 
braukšanas kartes.”

Domes priekšsēdētājs  
Hardijs VENTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa

Informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepiecieša mības 
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 noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Palielina budžeta 
izdevumu daļu.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav 

5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Nav 

6. Informācija par konsultācijām ar privātper sonām 
saistībā ar saistošajiem noteikumiem 

Nav 

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” 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas 
stipendijas piešķiršanu studijām augstākās 
izglītības iestādēs
Pārgaujas novada Stalbes pagastā
2017.gada  23. novembrī

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 23.11.2017. 
domes sēdes lēmumu Nr. 189, 
(protokols Nr.14,2.§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, 

kādā tiek organizēta Pārgaujas 
novada pašvaldības stipendijas 
(turpmāk – stipendija) piešķir-
šana izglītojamajiem, par izciliem 
mācību rezultātiem, absolvē-
jot vispārējās vidējās izglītības 
iestādi (turpmāk – absolvents) un 
turpinot studijas augstākās izglītī-
bas studiju programmās.

2. Noteikumos noteikto Stipen-
diju fondu veido Pārgaujas novada 
pašvaldības kārtējam gadam 
apstiprinātā budžeta līdzekļi.  

II. Mērķis un uzdevumi
3. Stipendija ir nodibināta ar 

mērķi, novērtējot skolēnu izcilos 
sasniegumus, sekmēt vidusskolas 
absolventu vēlmi iegūt augstāko 
izglītību, akcentējot izglītības 
nozīmīgumu.

4.  Uzdevumi:
4.1. ievirzīt absolventus akadē-

miskajām studijām augstskolā un 
tālākajai darbībai zinātņu nozarē;

4.2. veicināt absolventus aplie-
cināt savu konkurētspēju;

4.3. sniegt atbalstu absolven-
tiem ar izcilām sekmēm mācībās, 
uzsākot studijas.

III. Pieteikšanās stipendijai
5. Uz stipendiju var pretendēt 

absolvents, kurš:
5.1. kalendārajā gadā absol-

vējis vispārējās vidējās izglītības 
iestādi un uzsācis mācības augst-
skolā;

5.2. uzrādījis teicamas sekmes 
mācībās:

5.2.1. vidējais vērtējums sek-
mju izrakstā (pielikums atestā-
tam par vispārējo vidējo izglītību) 
mācību priekšmetos un necentra-
lizētajos eksāmenos nav zemāks 
par 8,5 ballēm;

5.2.2. nokārtoto centralizēto 
eksāmenu kopvērtējums nav 
zemāks par 70 %; 

5.2.3. ja centralizētais eksā-
mens svešvalodā aizstāts ar starp-
tautiskas testēšanas institūcijas 

pārbaudījumu, vērtējums pēc 
Eiropas kopīgām pamatnostād-
nēm valodu apguvei līmeņa nav 
zemāks par B2.

5.3. studē akreditētā augst-
skolā – akreditētā studiju prog-
rammā Latvijā vai ārzemēs;

5.4. studē pilna laika studiju 
programmā;

5.5. aktīvi iesaistījies izglītības 
iestādes ārpusstundu aktivitātēs, 
novada organizētajos pasākumos 
(olimpiādēs, konkursos, sacen-
sībās u.c.) vai novada/valsts/
starptautiska mēroga pasāku-
mos/sacensībās, un sasniegumi ir 
novērtēti ar diplomu, atzinības vai 
pateicības rakstu;

5.6. dzīvesvieta deklarēta Pār-
gaujas novadā vismaz pēdējos 12 
mēnešus.

6. Lai pretendētu uz stipendiju, 
absolvents iesniedz:

6.1. pieteikumu (1.pielikums);
6.2. atestāta un sekmju izraksta 

kopiju (uzrādot oriģinālu);
6.3. centralizēto eksāmenu 

sertifikāta kopiju (uzrādot oriģi-
nālu);

6.4. izziņu no augstākās izglī-
tības iestādes par studiju uzsāk-
šanu;

6.5. starptautiskās testēšanas 
institūcijas izsniegta dokumenta 
par vērtējumu svešvalodas pār-
baudījumā kopija (ja centralizē-
tais eksāmens svešvalodā aizstāts 
ar starptautiskās testēšanas insti-
tūcijas pārbaudījumu) (uzrādot 
oriģinālu);

6.6. diplomu, atzinības vai 
pateicības rakstu kopijas par 
sasniegumiem mācību priekš-
metu olimpiādēs, zinātnisko 
darbu lasījumos, konkursos vai 
sacensībās, uzrādot oriģinālus;

6.7. klases audzinātāja vai kāda 
cita pedagoga, rekomendāciju, 
kurā iespējami plaši raksturots 
absolventa radošais vai zinātnis-
kais darbs, kā arī pats absolvents.

7. Dokumentus stipendijas pie-
šķiršanai absolvents iesniedz Pār-
gaujas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā centrā Stalbē –  “Iktes” 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas 
novads, LV-4151,  no 20. augusta 
līdz 10.  septembrim. 

IV. Stipendijas piešķiršana
8. Pieteikumus izvērtē Pārgau-

jas novada domes priekšsēdētāja 
apstiprināta izglītības stipendijas 
piešķiršanas komisija (turpmāk – 
Komisija), piecu locekļu sastāvā:

8.1. Komisijas priekšsēdē-
tājs - Sociālo, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs;

8.2. Komisijas loceklis - Rais-
kuma internātpamatskolas–re -
ha bilitācijas centra direktors/e;

8.3. Komisijas loceklis - Strau-
pes pamatskolas direktors/e;

8.4. Komisijas loceklis - Stalbes 
vidusskolas  direktors/e;

8.5. Komisijas loceklis - Soci-
ālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas loceklis.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt 
lēmumu, ja Komisijas sēdē pie-
dalās vairāk nekā puse Komisijas 
locekļu. Ja balsis sadalās līdzīgi, 
tad noteicošā ir Komisijas priekš-
sēdētāja balss.

10. Komisija izvērtē absolventu 
pieteikumus un tam pievienotos 
dokumentus, un atlasa absolven-
tus, kuri tiek aicināti uz interviju.

11. Pēc intervijas, komisijas 
sēdē lemj par stipendijas pie-
šķiršanu prioritārā kārtībā pēc 
šādiem kritērijiem:

11.1. iegūtais vērtējumu līme-
nis centralizētajos eksāmenos, tai 
skaitā starptautiskās testēšanas 
institūcijas pārbaudījumā svešva-
lodā;

11.2. vidējais vērtējums sek-
mju izrakstā mācību priekšmetos 
un necentralizētajos eksāmenos;

11.3. sasniegumi Latvijas un 
starptautiskajās mācību priekš-
metu olimpiādēs, konkursos un 
starptautiskos zinātnisko darbu 
lasījumos.

12. Līdzvērtīga vērtējuma 
gadījumā priekšroka tiek dota 
absolventam ar augstāku 
vidējo vērtējumu noteikumu 
5.2.1. apakš punkā minētajā doku-
mentā.

13. Katru gadu tiek piešķirtas 
3 (trīs) stipendijas, katra 500,00 
euro (pieci simti euro 00 centi) 
apmērā.

14. Absolventam tiek piešķirta 
vienreizēja stipendija. 

15. Komisijas sēdes tiek pro-
tokolētas, protokolā atspoguļojot 
diskusiju saturu un atšķirīgus 
viedokļus. Par protokolistu tiek 
ievēlēts kāds no klāt esošiem 
komisijas locekļiem. Komisijas 
sēdes protokolu paraksta Komi-
sijas priekšsēdētājs un visi Komi-
sijas locekļi, kuri piedalījās Komi-
sijas sēdē.  Protokolētājs saskaņā 
ar protokolu sagatavo Komisijas 
lēmumprojektu. 

Pārgaujas novada Stalbe spagastā,
2017. gada 23. novembrī 

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas  
novada Domes 23.11.2017. 
lēmumu Nr. 210 (prot. Nr14, 
23.§.).

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par 
pašvaldībām”  43. panta pirmās 
daļas 13. punktu  un 43. panta 
trešo daļu.

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14
“Grozījumi Pārgaujas novada domes 2014. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 20 „Kārtība, kādā ģimene vai 
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu””

Izdarīt Pārgaujas novada 
domes 2014. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 20 
“Kārtība, kādā ģimene vai atse-
višķi dzīvojoša persona atzīstama 
par maznodrošinātu” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:

Izteikt Noteikumu 3.1. punktu 
šādā redakcijā:

“3.1. Persona/ģimene atzīs-
ta ma par maznodrošinātu, ja tā 
nav noslēgusi uztura līgumu, un 

ja tās ienākumi uz katru ģime-
nes locekli (vai vienas personas 
ienākumi) pēdējo 3 (trīs) mēnešu 
laikā nepārsniedz:

 3.1.1. 220.00 EUR mēnesī, ja 
persona dzīvo viena;

3.1.2. 180.00 EUR mēnesī uz 
katru ģimenē vai vienā mājoklī 
dzīvojošu personu.” 

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
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līgumu ar Pārgaujas novada paš-
valdību (2. pielikums). 

20. Pārgaujas novada dome 
līdz mēneša pēdējai darbadienai 
izmaksā stipendiju, ieskaitot to 
stipendijas saņēmēja norādītajā 
bankas norēķinu kontā.

VI. Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc publicēšanas 
Pašvaldības informatīvajā izde-
vumā „Pārgaujas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

Pielikums Nr. 1
Pārgaujas  novada domes  23.11.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 12 (protokols Nr. 14, 2.§) 

Pārgaujas novada pašvaldības 
Stipendiju piešķiršanas komisijai 

“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,LV-4151

PIETEIKUMS VIENREIZĒJAS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI
    1. Personīgā informācija: 
_______________________________ 
Vārds uzvārds 

_______________________________ 
Personas kods 

_______________________________ 
Deklarētā dzīvesvieta 

________________________________
Tālrunis, e-pasts 

    2. Ziņas par augstskolu: 
______________________________ 
Augstskolas nosaukums 

_________________________________ 
Iegūstamā specialitāte

______________________________ 
Studiju programmas nosaukums 

    3. Ziņas par studējošā bankas kontu: 
_____________________________ 
Bankas nosaukums 

____________________________ 
Norēķinu konta numurs 

4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, 
lapu skaitu):

  atestāta un sekmju izraksta kopija;
  centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija;
  izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu;
  starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegta dokumenta par 

vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā kopija;

Pamatojoties uz augstāk sniegtajām ziņām un pievienotajiem doku-
mentiem, vēlos saņemt  Pārgaujas  novada pašvaldības vienreizējo stipen-
diju studijām augstākās izglītības iestādē.

Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja rodas 
nepieciešamība, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un 
precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju.
_________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums 

__________________________
Datums 

Pielikums Nr.2. Pārgaujas  novada domes 23.11.2017. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 12 (protokols Nr.14,2.§) 

 LĪGUMS Nr. ______
Par pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām  

augstākās izglītības iestādē
Pārgaujas novadā, Stalbē
______________________________

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, 
juridiskā adrese „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
domes priekšsēdētāja Hardija Venta personā, kurš rīkojas uz likuma 
„Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, 
turpmāk tekstā – Pašvaldība, no vienas puses, un

_________________________, personas kods ___________________________, 
adrese: __________________________________, turpmāk tekstā – Stipendijas 
saņēmējs, no otras puses, kopā turpmāk saukti Puses,

saskaņā ar Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu Nr. ____“Par 
Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu 
studijām augstākās izglītības iestādēs” (apstiprināts ar Pārgaujas 
novada domes 2017.gada _______novembra lēmumu (prot. Nr._,_____.§), 
201_.gada _____________ Pārgaujas novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas komisijas sēdes protokolu Nr.___ “Pārgaujas novada 
pašvaldības stipendijas piešķiršana __________” prot. Nr.__), 201__.gada 
_______________ Pārgaujas novada domes lēmumu “Par Pārgaujas novada 
pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma apstiprināšanu” 
(prot. Nr.____ ____.§), noslēdz šādu Līgumu par sekojošu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Puses vienojas, ka Pašvaldība maksā Stipendijas saņēmējam 

vienreizēju stipendiju 500.00 EUR apmērā,  pārskaitot to uz Stipendijas 
saņēmēja kontu.

2. Līguma termiņš
2.1. Šī līguma 1. punktā paredzētās stipendijas izmaksas termiņš 

ir _____ .
2.2. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad 

Pašvaldība veikusi maksājumu.
2.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 

abu līgumslēdzējpušu pilnīgai saistību izpildei.
3. Stipendijas saņēmēja tiesības un pienākumi:

3.1. Stipendijas saņēmējs apņemas pēc studiju pabeigšanas 1 
(viena)  mēneša laikā rakstveidā informēt Pašvaldību par mācību ies-
tādes pabeigšanu.

3.2. Stipendijas saņēmējs apņemas 1 (vienas) nedēļas laikā 
rakstveidā informēt Pašvaldību par studiju pārtraukšanu, neatkarīgi 
no pārtraukšanas iemesla. 

3.3. Stipendijas saņēmējs apņemas atmaksāt 3 (trīs) mēnešu laikā 
Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apjomā no izmaksātās stipen-
dijas summas, ja Stipendijas saņēmējs 2 (divu) mēnešu laikā no stu-
diju uzsākšanas brīža, tiek atskaitīts no izglītības iestādes vai pārtrauc 
tajā studijas. 

4. Pašvaldības pienākumi un tiesības
4.1. Izmaksāt Stipendijas saņēmējam stipendiju Līguma 1.1. punktā 

noteiktajā apmērā.
4.2. Pašvaldībai ir tiesības iegūt informāciju no izglītības iestādes 

par Stipendijas saņēmēja studēšanu un/vai studiju pārtraukšanu.
5. Nepārvaramā vara

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par līgumā noteikto saistību 
neizpildi vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudēju-
miem, ja līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus 
nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas aps-
tākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, 
ugunsgrēks, karš, militāras operācijas, kā arī jaunas likumdošanas 
ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz līgumā paredzēto darbību.

5.2. Nepārvaramas varas gadījumā līguma izpildes pienākums tiek 
apturēts uz attiecīgā nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas 
laiku, un līguma termiņi ir attiecīgi pagarināmi. Pēc nepārvaramas 
varas notikuma Puses savstarpēji vienojas par jauniem līguma izpildes 
termiņiem, ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus.

5.3. Ja nepārvaramās varas notikums ilgst ilgāk nekā 3 (trīs) mēne-
šus, jebkura Puses drīkst izbeigt šī līguma izpildi, par to paziņojot otrai 
Pusei rakstiskā veidā.

6. Strīdus jautājumu risināšana
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies līguma darbības 

un izpildes laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā.
6.2. Strīdi un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu 

ceļā 3 (trīs) mēnešu laikā, tiek kārtoti Latvijas Republikas normatīva-
jos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Īpašie noteikumi
7.1. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, 

ja tās izteiktas rakstiskā formā un ir abu pušu parakstītas. Jebkuras 
līguma izmaiņas vai papildinājumi ir šī līguma neatņemama sastāv-
daļa.

7.2. Līgums sagatavots latviešu valodā uz divām lapām. Līgums 
sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei. Abi līguma 
eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.

8. Līdzēju juridiskās adrese un norēķinu rekvizīti
     PAŠVALDĪBA  STIPENDIJAS SAŅĒMĒJS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pārgaujas novada domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem 

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

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, 
ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai un uz brīv-
prātīgo iniciatīvu izpildi likumā noteiktajos gadījumos 
pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punkta 
izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst 
gādāt par iedzīvotāju izglītību. No minētām funkci-
jām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu 
atbalstu Pārgaujas novada pašvaldībā deklarētiem 
vidusskolas absolventiem.
Saistošo noteikumu mērķis ir novērtējot skolēnu 
izcilos sasniegumus, sekmēt vidusskolas absolventu 
vēlmi iegūt augstāko izglītību, akcentējot izglītības 
nozīmīgumu.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka lēmumu par stipendiju 
piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pārgaujas novada 
dome.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei 
Pārgaujas novada dome gadskārtējā pašvaldības 
budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami stipendi-
ātu finansēšanai.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Privātpersona var griezties 
saistošo noteikumu piemērošanā 
Pārgaujas  novada pašvaldībā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veiktas

V. Stipendijas saņemšana
16. Sagatavoto lēmumprojektu 

par Stipendijas izmaksu vai attei-
kumu izmaksāt, Komisija iesniedz 
Pārgaujas novada domei izskatī-
šanai.

17. Pamats stipendijas izmak-
sai ir Pārgaujas novada domes 
lēmums.

18. Pārgaujas novada domes 
lēmuma norakstu piecu darba 
dienu laikā pēc tā parakstīšanas  
nosūta stipendijas pretenden-
tiem.

19. Pēc pozitīva lēmuma 
saņemšanas absolvents slēdz 

Elita Pakalne, 
Straupes pamatskolas skolotāja

Tehnoloģiju laiks ietekmējis mūs 
visus. Šķiet, tas atvieglo komunikā-
ciju, bet laiks skrien arvien ātrāk 
un ātrāk. To ikdienā dzirdam arī 
no skolēniem, kas arī ir pārsteigti, 
ka nupat vēl bija rudens, bet nu jau 
Ziemassvētki klāt.

 1. semestra laikā Straupes 
pamatskolā esam paspējuši daudz. 
Jautrās aktivitātēs atzīmēta Tēvu 
diena. Skolotāju diena – 9. klases 
skolēnu atbildīga darba rezultāts. 
Pārsteigumu sagādāja divi klases 
sagatavotie priekšnesumi skolo-
tājiem. Neiztrūkstošas ir Ekosko-
las aktivitātes. Rudens ekskursijās 
iepazīta tuvāka un tālāka apkārtne, 
Atvērto durvju dienā apmeklēta 
Saeima un Barikāžu muzejs. Skolo-
tāji daudzu stundu garumā mācīju-
šies kompetenču pieeju izglītībā.

Esam atcerējušies Lāčplēša 
dienu, noliekot ziedus pie piemi-
nekļa Ziemeļatvijas atbrīvotājiem 
Plācī, skolas zālē pulcējoties uz 
karavīru dziesmu dziedāšanu. Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas 
dienas pasākumā svētku kliņģeri un 
kakao glāze no rīta, pēcpusdienā – 
skolēnu līdzpārvaldes izplānots, 
sagatavots svētku koncerts, kurā 
katra klase veidoja priekšnesumu 
par izlozēto tēmu, kas saistīta ar 
Latviju. Paldies ansambļa vadītājai 
Dainai Cukurai-Akmenei, kas vie-
nīgā bija iesaistīta koncerta numuru 
sagatavošanā. Palīdzība, protams, 
bija nepieciešama arī sākumskolas 
klašu bērniem, un to viņiem sniedza 
klašu audzinātājas. Vecākajās kla-
sēs visu skolēni izdomāja un darīja 
paši. Varam būt gandarīti par atbil-
dīgu skolēnu līdzpārvaldi 7. klases 
skolnieces Madaras Elzas Rudzītes 
vadībā, kura strādā vienā komandā 
ar kultūras sektora vadītāju Diānu 
Denīzu Midiku. 18. novembra 
vakarā svētku sajūtu gūt devāmies 
uz Rīgu, kur ar aizrautību vērojām 
„Staro Rīga” gaismas efektus un 
svētku salūtu.

Īpašas pārdomas ne tikai vecā-
kos, bet arī skolotājos raisīja psi-
holoģe Inga Dreimane. Viņa vecāku 
kopsapulcē lika apstāties ikdienas 
skrējienā un padomāt, cik PALDIES 
mēs dienā pasākām savam bērnam 
un cik saņemam paši. Skaudri bija 
dzirdēt, ka bērns melo tāpēc, lai 
padarītu sevi labāku. Tas nozīmē, 
ka viņam kāds tāpat vien nav noti-
cējis. Jo mazāk bērns ir sadzirdēts 
mājās, jo vairāk viņš pārkāpj notei-
kumus, lai tiktu pamanīts. Bērna 
audzināšana – tas ir eksāmens, kas 
vecākiem ir jānokārto 4 reizes dienā 
18 gadus. Kopā ar bērnu ir jānorunā 
noteikumi, kā viņš drīkst dusmoties. 
Un visam pāri izpratne par vārdiem 
atbildība, atbalsts, neatlaidība. Mēs, 
skolotāji un vecāki, dažkārt domā-
jam: „Ja neizdevās skolā un ģimenē 
ieaudzināt vēlamo attieksmi, gan 
jau dzīve iemācīs.” Bet psiholoģe 
pārliecināja, ka dzīve jebkurā gadī-
jumā sados pa seju, bet būs mazāk 
sāpīgi, ja tas notiks skolas laikā. 

Šķiet, vakar 
vēl bija 
septembris

Turpinājums 6. lpp.

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=20243
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=34703
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=34703
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Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotāja 

Jau trešo gadu Stalbes vidusskolai ir 
sadarbība ar Stansdorfas jauniešu centru 
„Clab” no Vācijas. Vasaras brīvlaikā vācu 
jaunieši ieradās Stalbē, lai kopā ar skolas 
audzēkņiem izzinātu viens otru, iepazītos 
ar tuvāko un tālāko apkārtni. Tagad bija 
kārta mūsu jauniešiem doties atbildes 
vizītē uz Vāciju.

Oktobra pēdējā nedēļā skolā ir brīv-
laiks, bet astoņiem skolēniem šis brīvlaiks 
noteikti paliks atmiņā, jo viņi devās uz 
Stansdorfu Vācijā. Skolēnus pavadīja sko-

las direktore J. Dzene un skolotāja M. Buša. 
Piedzīvojums sākās ar lidojumu uz Berlīni, 
jo lielākā daļa skolēnu ar lidmašīnu lidoja 
pirmo reizi. Ierodoties jauniešu centrā, 
mūs sagaidīja vācu jaunieši un kopīgā 
nedēļa varēja sākties.

Šajā nedēļā skolēni turpināja izzināt 
viens otru, piemēram, iepazina viens otra 
vaļasprieku, mācījās teikt frāzes vācu un 
latviešu valodā. Vācu jauniešiem ar lat-
viešu valodu gāja diezgan grūti, mūsu 
jauniešiem ar vācu valodu veicās nedaudz 
vieglāk.  Viens no kopīgajiem uzdevumiem 
bija veidot skici par šo projektu, lai pēc tam 
to uzprintētu uz iepakojuma maisiņa. Šīs 
skices parādīja, kas visvairāk skolēniem 
palicis atmiņā no tikšanās reizēm Stalbē 
un Stransdorfā. Uz maisiņiem varējām 
redzēt gan mūsu Brīvības pieminekli, gan 
Berlīnes televīzijas torni, gan lidmašīnu, 
gan laivošanu pa Gauju. Noslēgumā katrs 
dalībnieks tika pie sava unikāla maisiņa, 
kas atgādinās par šo projektu.  

Bez kopīgām radošajām darbnīcām cie-
mojāmies Stansdorfas mērijā, kur tikāmies 
ar pilsētas mēru un skatījāmies filmu par 

Stalbes vidusskolas skolēni Stansdorfā

Inese Lunte, 
direktores vietniece mācību darbā

Gluži tāpat kā laika skrējiens mums 
šķiet arvien ātrāks, skolas dzīves ritms arī 
kļūst straujāks – ir skaidrs, ka skolēnam ir 
jābūt arvien daudzpusīgākam, spējīgam 
pielāgoties mūsdienu mainīgās pasau-
les vajadzībām, un tāpat ir skaidrs, ka 
tas nav iespējams, tikai sēžot skolas solā. 
Kamēr jaunais mācību saturs un mācīša-
nas pieejas maiņa vēl ir atklāti apsprie-
šanai (katrs ieinteresētais joprojām līdz 
2018. gada 1. februārim var izteikt savu 
viedokli), mūsu skolēni turpina mācīties 
daudzpusīgi un dažādi, bet mēs visi kopā 
strādājam pie tā, lai mainītu attieksmi, 
iedzīvinātu vērtības (atbildība, tolerance, 
radošums), mācītos sadarboties, izvirzīt 
mērķus un tos sasniegt. Kāds tad bijis šis 
pusgads?

Pirmais semestris Stalbes vidusskolā
Radošs un neparasts
Tāds bija visas skolas kopīgais pasā-

kums “Rudens mežā” Rozulas skolas 
apkārtnē – ar dažādām sportiskām, izzi-
nošām un izklaidējošām aktivitātēm, bet 
daudziem lielākais piedzīvojums bija 
nokļūšana Rozulā ar velosipēdu vai doša-
nās mājup ar kājām.

Tāds bija dzejas dienu pasākums 
“Dzeja iziet ielās”, kur katrs 5.–9. klases 
skolēns bija sagatavojis kādu dzejoli, kuru 
runāja īpaši piemeklētā atbilstošā vietā 
skolas apkārtnē vai telpās. Un nu jau visi 
esam pieraduši, ka skolas radiofonā katru 
rītu 2. stundas sākumā kāds no skolēniem 
runā savu izvēlēto dzejoli. Šādi mēs mācā-
mies arī klausīties un ieklausīties. Paldies 
par ideju latviešu valodas skolotājām Ine-
sei Kozlovskai un Solvitai Freibergai.

Tāds bija arī valodu dienas pasākums 
“Skanīgās pasakas”, kur skolēni stāstīja, 
rādīja un izspēlēja ar pašu gatavotiem 

mūzikas instrumentiem pasakas latviešu, 
krievu un angļu valodā. Skolēniem palī-
dzēja skolotājas Inese Kozlovska, Solvita 
Freiberga, Renāte Hmeļņicka, Sarmīte 
Auziņa un mūzikas instrumentu gata-
vošanā – Adrija Fusa un Nora Ķibilda. 
Būtiski, ka priekšnesumos piedalījās visi 
5.–9. klases skolēni un pašiem patika.

Sportisks
Tāda ir nu jau kārtējā 4.–5.klases 

komandas uzvara starpnovadu sacensībās 
“Tautas bumbā” (komandā Tomass Zaļais, 
Roberts Mednis, Edmunds Eglītis, Atis 
Gūtmanis, Jānis Gūtmanis, Līga Laudiņa, 
Kristī Ozola, Elizabete Dārziņa, Katrīna 
Kārkliņa, Rebeka Ekerte). Tāda ir tradi-
cionālā Olimpiskā diena septembrī. Tāda 
ir nu jau divu klašu iesaistīšanās projektā 
“Sporto visa klase” (5. klase sporto jau 
trešo gadu, bet 3. klase – pirmo). Tāda ir 
veiksmīga dalība rudens krosā (1. vieta 
– Renātei Beļājevai) un skrējienā “Apkārt 
Rozulai” (1. v. Kristapam Krujelim, Renā-
tei Beļājevai, Evijai Gūtmanei, Rebekai 
Ekertei, 3. v. Sabīnei Strazdiņai, Sigitai 
Beļājevai, Oskaram Lasmanim, Lailai Līgai 
Beļājevai, Atim Gūtmanim). Paldies sporta 
skolotājiem Renātei Hmeļņickai un Oska-
ram Urbānam par sportotprieka uzturē-
šanu. Skolas orientieristu vārdā sveicam 
arī treneri Aiju Alksni ar iegūto balvu 
aptaujā “Gada cilvēks” par sportošanas 
prieka raisīšanu.

Aizrautīgs un atbildīgs
Tāda ir mūsu skolas komandas (Evija 

Gūtmane, Paula Dzene, Evita Gūtmane, 
Elva Pužule, Sabīne Strazdiņa) dalība 
Jauno vides līderu projektā skolotājas 
Māras Bušas vadībā, kura ietvaros viena 
no apmācību reizēm notika mūsu skolā. 
Mūsu komandai uzdevums nav no viegla-
jiem – aktualizēt ļoti nopietnu tēmu “Kli-
mata pārmaiņas”, mudinot skolasbiedrus 
rīkoties atbildīgi. Savā skolā uzņēmām vie-
sus – komandu no Rugāju novada vidus-
skolas. Komandas dalībnieces iesaistījās 
arī ekoskolas Rīcības dienu organizēšanā.

Tāda ir Stalbes vidusskolas aktīvāko 7., 
8. klases skolēnu iesaistīšanās “Esi līde-
ris!” programmā “Starts”. Tās ietvaros sko-
lēni skolotājas Ilzes Paegles vadībā pieda-
lās konkursos, apgūst ar karjeras izpēti 
saistītas programmas.

Tāds bija arī 30. novembrī notikušais 
pasākums Stalbes vidusskolas 5. un 6. 

klašu skolēniem “Skaļās lasīšanas sacensī-
bas”, kas bija 1. kārta pasākumam “Nacio-
nālās skaļās lasīšanas sacensībās”, ko iero-
sināja LNB. Uz 2. kārtu, kas notiks Cēsu 
centrālajā bibliotēkā 2018. gada 6. martā, 
no mūsu skolas tika izvirzīti 2 skolēni – 
Santa Solovjova un Emīls Dārziņš (1. un 
2. vietas ieguvēji), 3. vietā ierindojās Līga 
Laudiņa un Markuss Raivo Tauriņš (visi no 
5. klases). Skolēniem saka paldies skolas 
bibliotekāre Inta Rajecka.

Patriotisks
Tradicionāli ar skanīgām dzies mām 

devāmies Lāpu gājienā, kuplā skaitā (34 
skolēni) skrējām “Apkārt Rozulai”, pie-
dalījāmies vēstures konkursā “Vai tu zini 
Latvijas vēsturi?” un pulcējāmies skolas 
zālē muzikālam sveicienam Latvijas dzim-
šanas dienā. Par patriotisma audzināšanu 
šoreiz sakām īpašu paldies kapteinim 
Guntaram Norbutam un sveicam viņu ar 
divu nozīmīgu titulu – “Gada cilvēks 2017” 
un “Latvijas lepnums 2017” – iegūšanu.

Savdabīgi patriotiska bija arī stāstnie-
ces Līgas Reiteres viesošanās skolā, viņa 
vadīja glītrakstīšanas nodarbības, stās tīja 
par latviešu valodas bagātību un vārda 
spēku.

Uz sadarbību vērsts
Skolas administrācija turpina darboties 

brīvprātīgajā skolu tīklā, kas izveidots sek-
mīgai kompetenču pieejā balstīta mācību 
procesa ieviešanai.

Arī skolēni mācās sadarboties – 7. kla-
ses skolēni piedalījās Slimību profilakses 
un kontroles centra organizētajā nodar-
bību ciklā “Izzini sevi – saproti citus!” 
(psiholoģe Judīte Iliško un izaugsmes tre-
neris Arstarulsmirus Arsujumfus Tarus 
(Gustavo).

Protams, te nevaru pastāstīt par visu, 
arī par mācību sasnie gumiem varēsiet 
lasīt  nākamajā numurā. Paldies ikvienam 
skolotājam, skolas darbiniekam, skolēnam 
un vecākiem, jo skola esam mēs visi kopā 
un visi kopā arī to veidojam!

Esam atvērti izaugsmei un sadarbībai. 
Priecājamies, ka šajā mācību gadā Stalbes 
vidusskolu izvēlējušies 12 jauni audzēkņi, 
kas papildina 3.–9. klases kolektīvus un ir 
šeit labi iejutušies. 

Veiksmīgu gada nogali un sirsnīgus 
svētkus skolēniem, skolotājiem un vecā-
kiem! Daudz pozitīvu sasniegumu un 
vēlmi sadarboties nākamajā gadā!

Stansdorfas vēsturi. Pilsētā (mūsu skatī-
jumā, bet Vācijā tas ir ciemats, lai gan dzīvo 
15 tūkstoši cilvēku) ir vairākas skolas, bet 
mēs apmeklējām jaunāko, modernāko 
skolu. Skola celta pirms 4 gadiem, klases 
aprīkotas ar jaunākajām IT iekārtām. Vie-
nīgi skolēnus nesatikām, jo šajā nedēļā 
arī vācu jauniešiem bija brīvlaiks. Kopā ar 
vācu jauniešiem apmeklējām Postdamu un 
tās lepnumu Sansusī parku ar pili. Skolēni 
Berlīni iepazina ar tūrisma rallija palīdzību. 
Grupām bija jāsameklē dotie objekti, jāie-
pazīstas ar informāciju par to un jāatbild 
uz jautājumu. Ne visas grupas atrada visus 
objektus, bet populārākos, kā piemēram, 
Brandenburgas vārtus, Reihstāgu, Berlīnes 
mūra piemiņas vietas, atrada visi.  

 Skolēni dzīvoja vācu ģimenēs, un 
dažiem no viņiem bija izbrīnīti, ka jau-
niešu vecvecāki prot krievu valodu. Brīvajā 
laikā jaunieši spēlēja dažādas spēles, kā arī 
apmeklējām boulinga halli.

 Viens projekts beidzies, bet sadarbība 
turpinās. Nākamā tikšanās paredzēta 
2018. gada vasarā Stalbē, kad rīkosim 
starptautisku jauniešu festivālu. 

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

Te ezera krastā, kur pienenes zied
Un modinot cīrulis labrītu dzied.
Te pelēkie lielceļi līkločus krāj,
Un skola kalnā mums sveicienus māj...

Laikam ir dīvaina īpašība – tas steidzas. 
Šķiet nesen svinējām skolas piecdesmit 
gadu jubileju. Un tagad, lielā pulkā zālē 
sēžot un skatoties, kā mirdz skolēnu acis, 
kā ar smaidiem un jautrām sarunām 
apmainās bijušie skolas darbinieki, 
šķiet, ka nekas nav mainījies – tie paši 
piecdesmit vien ir. Skola elpo un dzīvo 
savu ritmu. Jauks šis vakars bija. Skolēni 
jau oktobra mēnesī sāka gatavoties 
svētkiem – katras klases izvēlētā projekta 
tēma bija saistībā ar skolu senāk un 
tagad. Skolas vēstures muzejā tika pētītas 
fotogrāfijas, piezīmes, intervēti bijušie 
un tagadējie skolas  darbinieki, izzināti  
atpazīstamākie absol venti. Meklēta 
paaudžu saite starp skolas darbiniekiem. 
Iepazīti oktobrēni un pionieri. Seš-

Mūsu skolai - 60

desmit gadi tika ielikti prezentācijās 
un priekšnesumos. Un interesanti bija 
visiem- viesiem, skolas darbiniekiem 
un pašiem skolēniem, kuri laiku vērtē 
citādāk – dzīvo šodien un tagad. 

Ar skaistu koncertu mūs apaļajā 
jubilejā sveica Cēsu bap tistu draudzes 
zvanu ansamblis. Maigās un samtainās 
zvanu skaņās klausoties, zālē ienāca 
brīnišķīgs miers un klusums.

Viņu novēlējumam, ka pēc sešdesmit 
dzīve tikai sākas, mēs pievienojāmies 
ar čalām, smaidiem un pārliecinošiem 
aplausiem. Lai tad tā arī būtu!

Un tās 1000 dzērves vecākiem un 
bērniem tomēr ir jāsaloka, līdz bērns 
sasniedz 20 gadu vecumu, jo, lai varētu 
kaut ko izdarīt labi, tas ir jāizdara tieši tik 
daudz reižu. Ir prieks, ja vecākiem tas jau 
veiksmīgi izdodas.

Divi skolēni – Diāna Denīza Midika un 
Kārlis Roberts Rudzītis – piedalījušies 
TV erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”, 
pārsteidzot līdzjutējus ar zināšanām, 
spēju mobilizēt sevi jautājuma uztverša-
nai un loģiskai atbildei televīzijas kameru 
priekšā. Esam lepni par tādu mērķtiecību. 

Klāt jau pēdējais gada mēnesis. 11. 
decembrī ar svētku ieskaņas koncertu 
sveicām mūsu Holandes labvēļus. Skolēnu 
izvēle – teātra spēlēšana Ziemassvētku 
pasākumā – prasa neatlaidīgus ikdienas 
treniņus. Pulciņu dalībnieki rībina skatuvi 
un skandē balsis. Lai mums visiem kopā 
gaiši Ziemassvētki! 

Šķiet, vakar 
vēl bija 
septembris
Turpinājums no 5. lpp.

Skolēni kopīgi darbojas radošajās darbnīcās

7. a klase pionieru formās
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Projekta ‘’Jaunie vides līderi’’ viens 
no veicamajiem darbiem – viesošanās 
pie kādas no projektā iesaistītajām sko-
lām. Mēs viesojāmies Rugāju novada 
vidusskolā. Sirsnīga uzņemšana, oriģi-
nāla Adventes vainaga veidošana no tek-
stilmateriāliem, pieredzes apmaiņa eko 
aktivitātēs, izspēlēta Rugāju skolēnu vei-
dotā spēle “Mans drēbju skapis” – jau-
kām emocijām piepildīta diena, jo iegūti 
labi draugi. Šī projekta ietvaros mēs, 
Straupes komanda, piedalījāmies lek-
cijā Cēsīs “ZERO WASTE” Ziemassvētku 

noskaņās. To vadīja Laura un Andis 
Arnicāni – jauna ģimene, kas nesen par 
dzīvesvietu izvēlējušies Cēsis. Stāsts par 
ZERO WASTE jeb dzīvi bez atkritumiem 
kā dzīvesveidu, stereotipiem, praktis-
kiem padomiem un risinājumiem.

Gada eko tēmas ietvaros viena no 
metodēm ir tikšanās ar nozaru speciālis-
tiem – decembrī Straupes pamatskolas 
vecāko klašu skolēni tikās ar Pārgaujas 
novada komunālās saimniecības vadī-
tāju Straupes pagastā Druvi Kreituzi. 
Skolēni uzzināja par ceļu apsaimnieko-
šanu pagastā, par dzeramā un kanali-
zācijas ūdens ceļu no zemes dzīlēm līdz 
patēriņam, par attīrīšanas procesiem.

8. decembrī skolā darbojās rūķu dar-
bnīca. Tajā skolēni veidoja Ziemassvētku 
apsveikumu kartiņas, kas tiks nosūtītas 
Cēsu pansionāta iedzīvotājiem.

Skolā decembrī un janvārī apskatā-
mas divas izstādes – Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūta “Silava” – koku sugu 
pazīšana (paldies Robertam Gailim) 
un “Dabas dziednīca – purvs” par to kā 
purvs un tā resursi kalpo cilvēku veselī-
bas atjaunošanai un atpūtai.

Straupes pamatskolas 
vides un eko aktivitātes

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 9. decembrī, Pārgaujas 
novada Raiskuma tautas namā, notika 
“Vecgada kauss svara stieņa spiešanā 
guļus” 8. posms un vienlaikus noslē-
dzās trešais čempionāts atlētiskajā vin-
grošanā. Šajās sacensībās tika izpildīta 
svara stieņa spiešana guļus četros pie-
gājienos ar 12, 10, 8, un 6 reižu atkār-
tojumiem. 
Pārgaujas novada sportistu rezultāti

Junioru kategorijā:
1. vieta – Egīls Lobuzovs, absolūtajā 

kopvērtējumā pa posmiem 1. vieta.
Vīriešu kategorijā:
Jurijs Gammeršmits, absolūtajā 

kopvērtējumā pa posmiem 2. vieta.
Senioru kategorijā:
1. vieta – Ivars Oraševskis, absolū-

tajā kopvērtējumā pa posmiem 1. vieta; 
2. vieta – Valdis Mednis, absolūtajā 
kop vērtējumā pa posmiem 2. vieta.

 Juniorēm:
1. vieta – Gita Hofmane, absolūtajā 

kopvērtējumā pa posmiem 1. vieta.
Sieviešu kategorijā:
1. vieta – Margita Zariņa, absolūtajā 

kopvērtējumā pa posmiem 1. vieta.
Senioru kategorijā sievietēm:
1. vieta – Olga Oraševska, absolū-

tajā kopvērtējumā pa posmiem 1. vieta; 
2. vieta – Daiga Hofmane, absolūtajā 
kopvērtējumā pa posmiem 2. vieta

Absolūtie 5 labākie uzvarētāji kop-
vēr tējumā pa posmiem savās vecuma 
kategorijās:

Sievietes:
1. vieta – Margita Zariņa 2. vieta 

– Olga Oraševska; 3. vieta – Gita Hof-
mane; 4. vieta – Daiga Hofmane.

Vīriešu kategorijā:
2. vieta – Egīls Lobuzovs; 3. vieta – 

Ivars Oraševskis; 4. vieta  – Jurijs 
Gammer šmits.

Daudziem jauniešiem šīs bija pir-
mās sacensības, tāpēc rezultātiem vēl 
ir izaugsme. Sacensību laikā uz ekrāna 
varēja vērot visus 2017. gada aizvadītos 
posmus, kuri notika vairākos Latvijas 
novados un sporta veidos, kas aptvēra 
spēku, izturību, veiklību, kustību koor-
dināciju.

Paldies sacensību sponsoriem un 
atbalstītājiem – Latvijas Tautas Sporta 
asociācijai, Pārgaujas novada pašvaldī-
bai, ”Livonia 1972” un ”VINNIS”.

Aizvadīts atlētiskās 
vingrošanas trešais 
čempionāts

Ungurmuižas vilinājums – 
vēsture, kultūra un 
dabas tuvums
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada 2017. gada galda kalen-
dārā “Naktsmītnes Pārgaujas novadā” gada 
noslēdzošā lapaspuse veltīta Ungurmuižai, 
kas atrodas Raiskuma pagastā. Uz sarunu 
Ungurmuižas telpās tiekos ar tās vadītāju 
Ievu Ņevečorovu, kura laipni pastāstīja par 
ikdienu Ungurmuižā, kā arī izrādīja telpas. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un kā radās 
ideja par Ungurmuižas darbības attīstī-
šanu?

Ieva Ņevečorova (I.N.): Tas stāsts īstenībā 
ir ļoti sens. Šobrīd mēs runājam vairāk par 
naktsmītnēm, bet tā prioritāte vienmēr ir 
bijusi un būs pati ēka, arhitektūra un muzejs. 
Ja lūkojamies tālākā pagātnē, tad 1989. 
gadā, kad Stalbē uzcēla skolu un bērni aiz-
gāja mācīties uz turieni no skolas, kas atra-
dās šeit, tad te sākās lielāki un ievērojamāki 
izpētes un restaurācijas darbi. Ap 2002. gadu 
bija tas laiks, kad sadarbībā Zviedrijas arhi-
tektiem tika realizēts starptautisks projekts 
“Koka ēku restaurācija”. Varu teikt, ka kopš tā 
brīža sākās Ungurmuižas atdzimšana, un šis 
atdzimšanas process tupinās joprojām. 

Pašos sākumos Ungurmuiža bija vai-
rāk kā arhitektūras piemineklis, kā objekts 
apmeklē tājiem, tomēr ar laiku tika saprasts, 
ka jāmēģina rast papildus piedāvājumi, lai 
piesaistītu cilvēku interesi šim unikālajam 
objektam. Un tā pamazām tapa naktsmītnes 
– dažas istabas, kur pārnakšņot. Arī viesiem 
mēs sakām – tā nav viesnīca, tā ir muiža – 
sena, unikāla, vienīgā tāda Latvijā, kurā ir 
iespēja pārnakšņot. Tas ir jāņem vērā. Kopš 
2006. gada pa vienai tiek iekārtotas istabas, 
kurās iespējams pārnakšņot – šobrīd kop-
skaitā 8.  

Katru gadu veicam arī kādu darbu ēkas 
labiekārtošanai. Esam izdarījuši tādas lietas, 
ko apmeklētājs neredz – esam sakārtojuši 
elektroinstalācijas, novērsuši vairākus bojā-
jumus pagrabā, kā arī ir ievilkts ūdensvads. 
Šovasar turpinājām restaurēt 18. gadsimta 
sienu gleznojumus – tika atrestaurēts vēl 
viens fragments, par ko liels prieks. Siltajā 
laikā apmeklētājiem ir iespēja arī redzēt 
restauratorus darbojamies. Tāpat arī cen-
šamies atjaunot koka detaļas, piemēram, 
esam atjaunojuši balkonu un parka pusi, kā 
arī galvenās ieejas terasi un grīdu. Nākamais 
neatliekamais darbs ir jumts un skursteņi. Ir 
prieks, ka notiek aktivitāte arī apkures pro-
jekta jautājumā, jo tas ir tas, kas ir ļoti nepie-
ciešams un bijis jau plānots agrāk. Noteikti 
jāpateicas par pašvaldības atbalstu. Ar mui-
žas apsildīšanu iet grūti – te ir trīs krāsnis, ar 
kurām var apsildīt vien dažas telpas, telpas, 
kurās cilvēki nakšņo, mēs apsildām ar elek-
triskajiem sildītājiem, kas nav ekonomiskā-
kais variants. Ziemas laikā piedāvājam vien 
īsās ekskursijas, jo ir auksti. 

Līdzekļus, ko nopelnām, rīkojot koncer-
tus, ekskursijas, kā arī izīrējot telpas svinī-
bām, uzreiz ieguldām ēkā. Šovasar gan to ļoti 
ietekmēja laikapstākļi, jo laukā bieži lija, un 
koncerti, kas parasti notiek parkā, līdz ar to 
bija mazāk apmeklēti. Bet arī Ziemā Ungur-
muiža pie dāvā daudzveidīgu kultūras prog-
rammu. Vēlamies, lai Ungur muižas vārds 
netiek aizmirsts, lai visu laiku kaut kas te 
notiktu. 

Uzskatu, ka Ungurmuiža ir pērle, kas jāpa-
rāda, jo pirms tam intensīvi tika strādāts uz 
restaurāciju, bet netika tik daudz darīts, lai 
piesaistītu objektam apmeklētājus, kā arī 

muiža bija interesentiem atvērta tikai silta-
jos gada mēnešos. Tas, ko mēs gribētu – lai 
muiža paliek arvien atpazīstamāka. Strādā-
jam arī Adventa laikā – gribam, lai ir inte-
resanti, jo mūsdienās mainās viss. Mainās 
arī muzeju un muižu loma un piedāvājumi. 
Mana nostāja ir tāda, ka jāiet līdzi laikam. 
Tieši tāpēc cenšamies ekskursijas un to 
saturu pastāstīt un atspoguļot interesantā 
veidā. 

Šis arī ir sirdsdarbs, šī ir misija, jo vieta ir 
brīnišķīga un te ir potenciāls. Man ir neizsa-
kāms prieks, ka varu te strādāt, jo tas ir arī 
izaicinājums – ļaut vietai attīstīties. Esam 
maza, bet laba komanda, kuri šeit strādājam, 
bet visi darbojamies ar atdevi. 

I.B.: Kad ir īstā Ungurmuižas sezona?
I.N.: Jāsaka tā, ka vismaz pēdējos gadus 

sākam sezonu maija vidū, kad visā Latvijā 
norisinās Muzeju nakts. Tad ar kādu izstādi 
vai koncertu sākam savu aktīvo sezonu. 
Pēdējos gadus sezonu noslēdzam ar dalību 
un kādu pasākumu Leģendu nakts ietvaros. 
No tūristu plūsmas viedokļa sezo nas bei-
gas un sākums saistāmi ar laikapstākļiem, 
piemēram, pēdējos gados ir diezgan ilgi ir 
jauks, silts rudens, arī tad viss notiek – tur-
pina braukt tūristu grupas. Tad, kad bei-
dzas zeltainais rudens, bet sākas tumšais 
un drūmais, izteikti jūtams, kā samazinās 
apmek lētāju skaits. Tad ir dīvaina sajūta, jo 
ir pierasts, ka visu laiku ir tūristi, piemēram, 
šovasar pie mums bija 82 amerikāņu gru-
pas, apmēram 40 vācu grupas. Amerikāņi 
brauc, jo viņi pusdieno mūsu restorānā, bet 
arī mums ir labums – viņi apmeklē muzeju, 
pērk biļetes. Vācu grupas labprātāk izvēlas 
ekskursiju, kuras noslēgumā piedāvājam 
mūsu pašu liepziedu tēju un plātsmaizi. Visa 
vasara ir darbīga – ir kāzas, koncerti, pasā-
kumi un tūristi. Tad, kad iestājas rudens, līdzi 
nāk arī klusums un visgrūtāk ir oktobra bei-
gās, novembrī, kad ir tumšs un auksts. Varētu 
pat teikt, ka ir neliela rudens depresija, tieši 
tāpēc ziemas laikā rīkojam noskaņu kon-
certus, Adventes laika pasākumus, gādājam 
eglīti. Janvāris, februāris ir klusuma periods, 
pēc tam jau sākam domāt par pavasari – ko 
darīsim, ko labiekārtosim. Viss ir atkarīgs no 
laikapstākļiem. 

I.B.: Jūsuprāt, ar ko šī vieta ir īpaša?
I.N.: Šī ir unikāla celtne ne tikai Latvijā, bet 

arī Baltijā – vienīgā baroka laika koka celtne, 
kura saglabājusies. Unikāli ir tas, ka te ir 35 
dižkoki vienviet, tātad enerģētiski pozitīva 
vieta. Īpaši ir arī tas, ko mēs tagad darām. 

Turpinājums 8. lpp.

Rūķu darbnīca. Foto: Evija Tiltiņa

Atlētiskās vingrošanas trešā čempionāta medaļu ieguvēji

Ungurmuižas vadītāja Ieva Ņevečorova. 
Foto: no personīgā arhīva
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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!

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  21. janvārī

mūžībā
aizgājuši

Straupes pagastā
Harijs Ferbers  56 g. v.
Jānis Židavs 77 g. v..
Valdis Alfons Matuzelis 86 g.v.

Stalbes pagastā
Praskovja Vansoviča 83 g. v.

Sveicam decembra 
jubilārus!

Raiskuma pagastā
Dzidra Ieviņa Armfelde – 
        82 gadi
Ruta Dzelme – 81 gads
Aina Freiberga – 82 gadi
Ausma Kārkliņa – 90 gadi
Lūcija Vilhelmīne Sabala – 
          84 gadi
Līvija Šreibere – 83 gadi

Stalbes pagastā
Valija Cīrule – 87 gadi
Zenta Dupuša – 83 gadi
Zinaida Mieze – 91 gads

Straupes pagastā
Vija Ādmine – 82 gadi
Vija Brence – 80 gadi
Maija Aida Krūmiņa – 86 gadi
Vasilijs Pedčenko – 81 gads
Baiba Plētiena – 89 gadi

Novadā dzimuši
Straupes pagastā
Olivers Ekerts

Raiskuma pagastā
Elza Kazerovska
Daniels Ozoliņš

Stalbes pagastā
Marats Tauriņš
Olivers Āboliņš

Neatkārtojams ir parks, kas 
kalpo kā dabas fotostudija un 
koncertzāle ar lielisku akus-
tiku. Mākslinieki bieži vien šeit 
iedvesmojas un aizraujas – kon-
certos vien nevar beigt spēlēt. 
Kaut kas šai vietai ir, kas pievelk 
un apbur – vēsture, kultūra un 
dabas tuvums. 

Šajā vasarā, kad svinējām 
Ungurmuižai 285. dzimšanas 
dienu, noritēja konference par 
hernhūtisma idejām un notiku-
miem, arī šeit. Ungur muiža jau 
senatnē ir bijis kā tāds kultūras 
un izglītības centrs. Tas gaišums, 
kas bijis savstarpējās attiecībās 
pirmo saimnieku Kampenhau-
zenu ģimenē, tā ir labā aura, kas 
te mājo vēl tagad. Vēsture caur-
strāvo šo vietu. 

I.B.: Kādas atpūtas iespējas 
tiek piedāvātas?

I.N.: Piedāvājam ekskursijas 
angļu, vācu, krievu un latviešu 
valodās, rīkojam koncertus, kul-
tūras pasākumus, izstādes, pie-
dāvājam šeit nakšņot, kā arī gardi 
paēst mūsu restorānā. Mēs atklā-
jām pirmās saimnieces Helēnas 
Juljānes pierakstos ēdien karti, 
kas rakstīta 1740. gados. Arī tad 
ēda vēžus, teļa vaigus, pat aus-
teres. Šeit uz vietas bijuši karpu 
dīķi, ir bijis noteikts, cik mednie-
kam nedēļā jānomedī, pašiem 
bijis savs alus un spirta brūzis, 
taisīti liķieri. Tāpēc arī domā-
jām, ka, ja taisām savu restorānu, 
tam jābūt saistītam ar muižu. 
Ēdiens nav autentisks, bet ļoti 
esam no tā iedvesmojušies. Cik 
vien varam, sadarbojamies ar 
apkārtnes zemniekiem, pēr kam 
no viņiem produktus. 

Ir interesanti dažādās dar-
bībās atdzīvināt muižas dzīvi, 
piemē ram, ēdienkartē. 

I.B.: Kas Ungurmuižā vieso-
jas biežāk – Latvijas iedzīvotāji 
vai ārzemnieki?

I.N.: Ir tā, ka, ja runājam par 
tūristiem, kas brauc ekskursijās, 
tad Latvijas tūrists brauc pēdējos 
divus gadus. Tūristi ir pārsvarā 
ārzemnieki – ir daudz vāciešu, 
amerikāņu, kā arī igauņu. Lat-
vieši ir tie, kas ir koncertu, kul-
tūras pasākumu un svinību viesi. 

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

I.N.: Viesi, kas vēlas Ungur-

muižā nakšņot sazinās ar mums, 
izmantojot interneta platformu 
booking.com, bet, ja tas ir grupu 
apmeklējums, tad tas ir e-pasts, 
bet dažreiz grupu pieteikšanās 
notiek arī telefoniski. Jāsaka pal-
dies arī Cēsu tūrisma un infor-
mācijas centram, jo Cēsis ir viens 
no galvenajiem tūrisma galamēr-
ķiem Latvijā un bieži vien viņi 
iesaka arī apmeklēt mūs. Iesaka 
arī vietējie, un mēs saviem vie-
siem iesakām arī citus vietējos 
apskates objektus. Jāsaka, ka vie-
tējā informācijas ķēdīte strādā. 
Man vēl gribētos laipni aicināt 
vietējos iedzīvotājus apmeklēt 
arī Ungurmuižā notiekošos pasā-
kumus. Mani nepamet sajūta, ka 
vietējiem cilvēkiem liekas, ka 
Ungurmuiža ir nepieejama. 

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

Ungurmuižas vilinājums – vēsture, 
kultūra un dabas tuvums

I.N.: Ar to ir visgrūtāk, jo pēc 
dabas esmu darbaholiķe, un 
grūtākais ir atslēgties no darba. 
Vasarās strādājam bez brīvdie-
nām – pirmdienas šeit ir brīv-
dienas, bet tad citiem nav brīv-
dienas. Sestdienas un svētdienas 
ir mūsu rosīgākās darba dienas. 
Mans vīrs strādā restorānā, un 
viņam ir ilgu gadu pieredze, līdz 
ar to, mums abiem ir skaidrs, ko 
nozīmē strādāt daudz un garas 
stundas. Tas ir jāpieņem šajā 
nozarē. Ja tiek izvēlēts šāds dzī-
ves ceļš, tad vienkārši ir jāmīl 
savs darbs, jāmīl cilvēki, citādāk 
nevar. Jābūt gatavam strādāt tad, 
kad citi atpūšas. 

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

I.N.: Es izbaudu pozitīvo 
attieksmi un labos vārdus. Es 
neesmu nevienu koncertu šeit 
noklausījusies kā skatītāja, jo es 
jūtos kā namamāte un man gri-
bas visu laiku pārliecināties, vai 
viss ir kārtībā un vai viss ir labi 
un pareizi. Tad, kad te bija jogas 
nodarbība, man piedāvāja pie-
dalīties, bet es nespēju – man 
gribējās nofo to grafēt to, kas te 
notiek, pārlie cināties, vai meite-
nēm ir silti. Man patīk tas, ko es 
daru. Ja gribētu kaut ko izbaudīt, 
tad ir jādodas citur. Galvenais, lai 
cilvēki novērtē, skatās, lai brauc. 
Es ceru, ka nākamajos gados 
muižā būs siltums. Esmu atvērta 
idejām – labprāt uzklausīsim un 
pieņemsim arī novada cilvēku 
iniciatīvas.

Ungurmuiža atrodas Rais-
kuma pagastā  un ir lieliska vieta, 
kur vienviet baudīt kultūru, 
dabas tuvumu, kā arī just vēstu-
res auru. Viesus uzņems atsau-
cīgā Ungurmuižas komanda, kas 
ierādīs mājīgu istabiņu nakšņo-
šanai, izvedīs ekskursijā pa 
muižu vai pasniegs gardu ēdienu 
Ungurmuižas restorānā. Ja ir 
radusies interese par muižu, vai, 
ja vēlies to klātienē apskatīt, tad 
zvani pa tālr.: 22007332, raksti 
uz e-pastu: info@ungurmuiza.lv 
vai meklē informāciju mājaslapā 
www.ungurmuiza.lv. 

Turpinājums no 7. lpp.

Ungurmuiža. Foto: Anda Nordena

MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ

mailto:info@ungurmuiza.lv
http://www.ungurmuiza.lv
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