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Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

10. marta vakarā, kas pēc 
kalendāra ir pirmais pavasara 
mēnesis, bet laukā sniega kupe-
nas negribīgi tikai sāk rukt, 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
lakstīgalas” pavasarīgās noska-
ņās atzīmēja kolektīva 25 gadu 
jubilejas pasākumu.  

“Pārgaujas lakstīgalas” no 
mazas liesmas pirms 25 gadiem 
ir izaugušas par pamatīgu un 
neapdzēšamu ugunskuru, kura 
pamatā ir stiprs kolektīva kodols 
jeb vadītāja Elita Tomsone, kura 
ir kopā ar “Pārgaujas lakstīga-
lām” visus šos 25 gadus. 

Jubilejas koncertā izskanēja 
dažādu žanru dziesmas ansam-
bļa izpildījumā, vēlreiz apstipri-
not kolektīva spēju pārliecinoši 
dziedāt daudzbalsīgi, ļaujot ska-
tītājiem baudīt skaisto koncertu.

Koncerta laikā varēja uzzi-
nāt arī par katras lakstīgalas 
vaļaspriekiem. Vadītājai Elitai 
idejas par to, kādas dziesmas 
dziedāt “Pārgaujas lakstīgalām”, 
palīdz raisīt dzijas tīšana ka
molā, Vineta asina prātu minot 
krustvārdu mīklas, savukārt 
Līgas lielākā aizraušanās ir grā-
matu lasīšana. Ina no ziediem 
spēj izgatavot brīnumskais-
tas kompozīcijas, bet Daiga ar 

“Pārgaujas lakstīgalas” kopā ar dziesmu 25 gadus

sportu ir pat vairāk kā uz “tu”, tur 
jau ir īstena draudzība. Savukārt 
Ilonas aizraušanās ir kūku cep-
šana, Evija savu enerģiju iegulda 
puķu dobēs, Sanita sevi radoši 
realizē gleznošanā, Emīlija gan 
savu dzīvi, gan hobiju saista ar 
mūziku, bet Anitai rokdarbi ir 

sirdij tuvi.
Koncertu papildināja Pār-

gaujas novada amatierteātris 
“Punkts uz i”, kas bija sagata-
vojuši humora pilnu skeču par 
to, ko dāvināt “Pārgaujas lakstī-
galām” jubilejas pasākumā. Kā 
mazs pārsteigums apmeklētā

jiem bija konfektes “Gotiņa”, kas 
bija iesaiņotas speciālā “Pārgau-
jas lakstīgalu” iesaiņojumā un ko 
koncerta laikā lakstīgalas dāvāja 
ikvienam klausītājam.

Koncerta izskaņā, skatītāju 
aplausu pavadītas, izskanēja 
dziesmas par putniem –  “Lakstī-

gala” un “Cielaviņa”.
Ansamblis “Pārgau jas lakstī-

galas” paldies par atbalstu teica 
Pār gaujas novada pašvaldībai, 
pa  teicību saņēma PKS “Straupe”, 
ar kuru laipnu gādību kolektī-
vam tagad ir savs karogs, kuru 
rotā sudrabo tas lakstīgalas. 
Ansambļa dalībnieces lielu pal-
dies saka arī stādu audzētavai 
“Ķikši” – ar tās palīdzību izdevās 
tautas namā ienest pavasari – 
pilnus klēpjus ar tulpēm. Visa 
koncertuzveduma “Uzziedi ar 
mums” idejas autore bija lakstī-
gala Līga. Dziedātājas izteica 
lielu pateicību arī vadītājai Elitai 
Tomsonei par milzīgo uzņēmību 
un pacietību kopīgi muzicējot 
jau daudzu gadu garumā.

“Pārgaujas lakstīgalas” bija 
ieradušies sveikt visi novada 
amatiermākslas kolektīvi, vairā
kiem dažādu pasākumu ietvaros 
jau vairākkārt ir izdevies sastrā-
dāties ar lakstīgalām. Sveicēju 
rindās bija arī ģimenes, draugi 
un kādreizējās lakstīgalas. Svei-
cēji ar ziediem pildītām rokām 
rindām plūda sveikt “Pārgaujas 
Lakstīgalu” dāmas.

Pārgaujas novada pašval-
dība novēl sieviešu vokālajam 
ansamblim “Pārgaujas Lakstīga-
las” arī turpmāk noturēt augsti 
uzstādīto latiņu profesionālajā 
jomā, panākumus un radošas 
idejas nākamajos 25 gados. 

Lai kopības būšana caur 
dziesmu vieno ikvienu lakstīgalu 
spēcīgā kolektīvā!

 
Lasiet 2. lappusē! Lasiet 3. lappusē!

Sieviešu vokālais ansalmblis "Pārgaujas lakstīgalas" 25 gadu jubilejas koncertā "Uzziedi ar mums". Foto: Gita Hofmane
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Aprīļa jautājums:

Vai, jūsuprāt, būtu nepie-
ciešams publicēt informāciju 
par jaunākajām iegādātajām 
grāmatām Pārgaujas novada 
bibliotēkās?

• Jā;
• Nē.

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

Pārgaujas novada pašvaldība 
rīko konkursu komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Pār-
gaujas novadā, kura mērķis ir 
motivēt biznesa veidošanu vai 
attīstību, atbalstot, gan jaunu 
komersantu vai saimnieciskās 
darbības veicēju rašanos, gan 
esošo attīstību Pārgaujas no 
vadā.

Grantu konkursa uzvarētāji 
iegūs tiesības noslēgt līgumu ar 
pašvaldību par finansējuma pie-
šķiršanu esošās uzņēmējdarbī-

bas attīstībai vai jaunas komerc-
darbības uzsākšanai.

Pieteikumi jāiesniedz laikā 
no 2018. gada 26. marta līdz 
9. aprīlim plkst. 16.00 pašval-
dības Klientu apkalpošanas 
centrā (“Iktes”, Stalbe, Stal-
bes pagasts) un elektroniski 
grants@pargaujasnovads.lv .

Vienam konkursa uzvarē-
tājam atbalsta summa nepār-
sniedz 3000 (trīs tūkstoši) EUR. 
Kopējais grantu konkursam pie-
šķirtais finansējums 2018. gadā 
ir 6000 (seši tūkstoši) EUR.

Pirmo reizi šādu konkursu 
Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludināja pagājušā gada no
galē, kad tika atbalstīti divi pre-

Kļūdas labojums
Informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis” Nr. 103, 

kas iznāca 2018. gada 27. februārī, rakstā “Ar Eiropas fondu 
atbalstu uzsāks grants ceļu atjaunošanu Pārgaujas no vadā” tika 
publicēta neprecīza informācija. Autoceļš, kuram plānota pār-
būve 3,87 km garumā ir “Čaukas–Kūdums”.

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

No 27. februāra Pārgaujas 
novada iedzīvotāji mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv tika 
aicināti izteikt savu viedokli par 
viņu informētību par iespēju 
iegūt audžuģimenes statusu. 

Audžuģimene ir ģimene, kas 
bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam nodrošina 
aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns 
var atgriezties savā ģimenē 
vai, ja tas nav iespējams, tiek 
adoptēts vai viņam nodibināta 
aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģi-
menes statusu jābūt vecumā no 
25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma 
kārtā, ja tas ir bērna interesēs, 
uz audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu var pretendēt laulātie 
(persona), kas neatbilst minēta-
jam vecu  mam. Šādā gadījumā ir 
obligāti nepieciešams psihologa 
atzinums par laulāto (personas) 
piemērotību audžuģimenes pie-
nākumu veikšanai.*

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsludina grantu konkursu

Vairāk informācijas par 
audžuģimenes statusa iegūšanu 
Pārgaujas novada iedzīvotājiem 
lasīt rakstā “Audžuģimenes 
statusa iegūšana – varbūt tieši 
Tu vari palīdzēt”  4. lpp.

–––––––––––––––
* Latvijas Republikas Labklājī-

bas ministrijas mājaslapa 
http://www.lm.gov.lv/text/1131

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

Ar Pārgaujas novada domes 
22.02.2018. sēdes lēmumu 
(sēdes protokols Nr. 2, 12.§) tika 
aktualizēts Pārgaujas novada 
Attīstības programmas 2013.–
2019. gadam Investīciju plāns. 

Investīciju plāns ir Attīstības 
programmai pievienotā Rīcības 
plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas 
plānotās novada investīcijas 
vismaz turpmākajiem 3 gadiem. 

Investīciju plānu ieteicams 
aktualizēt katru gadu, ņemot 
vērā tā izpildes progresu un 
kārtējam gadam apstiprināto 
budžetu, nemainot Attīstības 
programmas Stratēģisko daļu.

2018. gada aktualizētajā 
Investīciju plānā iekļauta šāda 
informācija:

• projekta nosaukums;
• projekta pamatojums – 

saistība ar Attīstības programmā 
noteiktajām vidēja termiņa 
prio ritātēm un rīcībām, kā arī 
projektu savstarpējā papil
dinātība;

tendenti – uzņēmums “I  Mēbe-
les” un Anatolija Kaļigas biznesa 
ideja par ķiploku audzēšanu. 
Konkursa uzdevums ir veicināt 
novada ekonomisko attīstību 
un komercdarbības veidošanu, 
tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek 
aicināti izmantot šo iespēju pre-
tendēt uz pašvaldības atbalstu 
savu biznesa ideju realizēšanai 
un attīstīšanai. 

Ar konkursa nolikumu 
un pieteikuma sagatavoša-
nai ne  pie  ciešamo dokumen-
tāciju iespē  jams iepazīties 
Pārgaujas no  vada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv .

Aktualizēts Pārgaujas novada 
Attīstības programmas 
Investīciju plāns

• projekta izmaksu indika
tīvo summu un finanšu instru
mentus, ko iespējams vai plānots 
apgūt projekta īstenošanā;

• plānotie projekta rezultāti;
• informācija par plānoto 

projekta uzsākšanas un no 
slēguma laiku un iespējamiem 
projekta partneriem.

Ar Pārgaujas novada aktu
alizēto Investīciju plānu 
2018. gadam iespējams iepazī
ties Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Attīstības plānošana”.

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīts 21 
jautājums:

• deputāti noklausījās paš-
valdības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 22.02.2018. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai;

• nolēma izstrādāt un 
iesniegt Lauku atbalsta dienestā 
projektu “Zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumu izstrāde 
Raiskuma un Auciema ezeriem” 
atbalsta saņemšanai zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem un piešķīra 
nepieciešamo līdzfinansējumu 
20% apmērā no pašvaldības 
dabas resursu iedalītajiem 
budžeta līdzekļiem;

• nolēma veikt grozījumus 
vairākos zemes nomas līgu-
mos, pagarinot līgumu termiņu, 
Raiskuma, Stalbes un Straupes 
pagastos;

• apstiprināja interešu izglī-

tības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēša-
nas komisijas, darījumu ar lauk-
saimniecības zemi izvērtēša-
nas komisijas un koku ciršanas 
izvērtēšanas komisijas sastāvu; 

• nolēma atļaut Perso-
nai savstarpēji savienot valsts 
amatpersonas amatu (izpilddi-
rektors) pašvaldībā ar valdes 
locekļa amatu VSIA “Straupes 
narkoloģiskā slimnīca”; 

• nolēma noteikt dalīto 
lietošanas mērķi zemes vienībai 
Stalbes pagastā;

• nolēma mainīt lietošanas 
mērķi nekustamā īpašuma Rais-
kuma pagastā zemes vienībai;

• nolēma atļaut apvienot 
vienā nekustamajā īpašumā 
divus nekustamos īpašumus 
Raiskuma pagastā un piešķirt 
nosaukumu, un mainīt adresi;

• nolēma izdot saistošos 
noteikumus Nr. 5 “Grozījumi 
Pārgaujas novada domes 2017. 
gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par materi-
ālo atbalstu Pārgaujas novadā””;

• apstiprināja Pārgaujas 
novada amatierteātru skates 
nolikumu;

• nolēma apstiprināt nekus-
tamā īpašuma neapbūvēta 
zemes gabala “Klēts” Strau-
pes pagastā, Pārgaujas novadā 
nomas tiesību izsoles rezultātus; 

• nolēma vairākām perso-
nām anulēt deklarētās dzīves-
vietas ziņas;

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

• nolēma atļaut apmežot 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes vienības daļu Straupes 
pagastā.

Nākamā domes sēde notiks 
26. aprīlī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 19.  aprīlī.

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

Pārgaujas novada pašvaldības 
22. marta domes sēdes apskats 

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko 
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma 
“Mazais karjers”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra 
Nr. 4280 009 0386, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4280 009 0261, 1,5 ha platībā, pārdošanai.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 3596 EUR, drošības 
nauda 360 EUR, dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis – 50 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 19. aprīlī plkst. 12.30 Pārgaujas novada 
pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pār-
gaujas novads. Pirmpirkuma tiesību uz objekta iegādi nav.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašval-
dībā “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā vai pašval-
dības interneta vietnē: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Izsoles”.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: 
AS “SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06 UNLA 0050 0143 
0775 8 vai Pārgaujas novada paš valdības norēķinu kasēs, norā dot 
maksājuma mērķi.

Reģistrēties un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē 
kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pār-
gaujas novada pašvaldībā, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgau-
jas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18. aprī-
lim plkst. 12.00.

Pārgaujas novada 
pašvaldības īpašumu 
komisija rīko izsoli

Nē, 26 balsis
Jā, 12 balsis

Nē, bet vēlos iegūt šādu 
informāciju, 5 balsis

60 %

12 %

28 %

Vai esat informēti par 
iespēju iegūt audžuģimenes 

statusu?

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.lm.gov.lv/text/1131
http://www.pargaujasnovads.lv
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Lai stāstītu par Lauku atbalsta 
dienesta darba aktualitātēm, kā arī 
sniegtu atbildes uz visiem dienesta 
klientus interesējošajiem jautāju-
miem, LAD šā gada martā un aprīļa 
sākumā organizē seminārus visā 
Latvijā. 

Kas un kāpēc var saņemt atbal-
sta maksājumus? Kādi nosacījumi ir 
jāņem vērā šogad, lai pieteiktos pla-
tību maksājumiem? Vai ir izmaiņas 
zaļināšanas prasību izpildē? Kādas 
ir klientu biežākās kļūdas, īstenojot 
projektus investīciju pasākumos? 
Šie ir tikai daži jautājumi, ko dienes-
tam uzdot klienti – lauksaimnieki, 
mežsaimnieki un zivsaimnieki. Lai 
sniegtu pēc iespējas plašākas un 
skaidrākas atbildes, LAD pieņēma 
lēmumu par informatīvo semināru 
organizēšanas nepieciešamību. 

LAD organizē seminārus par 
aktualitātēm lauksaimniekiem, 
mežsaimniekiem un 
zivsaimniekiem

Ziemeļvidzemes RLP organizētie semināri:

Datums Laiks Adrese

29.03. 10.00 Priekuļu novads
Saieta nams, Cēsu prospekts 1, Priekuļi

10.04. 10.00 Pārgaujas novads
Iktes, Stalbes pagasts

11.04. 10.00
Limbažu novads
Limbažu novada pašvaldība, 
Rīgas iela 16, Limbaži*

*Pēc semināra tiek nodrošināta palīdzība Platību maksājuma 
pieteikumu aizpildīšanā

Ar visu semināru grafiku var iepazīties dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv. Dienests aicina visus interesentus apmeklēt semi-
nārus! 

Plašāku informāciju var uzzināt zvanot uz LAD informatīvo tāl-
runi klientiem 67095000.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

No 15. marta līdz 30. jūni-
jam notiks lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma bez-
maksas savākšanas akcija “Tīra 
sēta – laba sēta”, ko organizē SIA 
“ZAAO” (ZAAO). Akcijas laikā 
nododot ZAAO vismaz 1m3 otr-
reizējai pārstrādei derīga mate-
riāla  ruļļu plēves, bedru plēves, 
Big-Bag maisus, HDPE kannu 
plastmasas iepakojumu, iespē-
jams laimēt lauksaimniecības 
preču veikala “Agroserviss Val-
miera” dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu 
savākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma atgādina: “Minētos 
materiālus nedrīkst dedzināt, 
lai neradītu iespējamību bīs-
tamu ķīmisku savienojumu 

Akcija lauksaimniekiem
“Tīra sēta – laba sēta” sākusies

nonākšanai gaisā vai ūdenī, 
plēves nedrīkst arī aprakt, jo 
tā praktiski nesadalās. Taču 
šis atkritumu veids ir lieliski 
izmantojams kā otrreizēja izej-
viela. Tādēļ piedāvājam lauk-
saimniekiem iespēju ērti un 
videi draudzīgi atbrīvoties no 
izmantotajiem materiāliem, kā 
arī nodrošinām, lai savāktās 
plēves un plastmasas kannas 
nonāktu pārstrādes rūpnīcās.” 
Par nodotajiem materiāliem 
ZAAO izsniedz pakalpojuma 
saņemšanas apliecinājumu – 
izziņu par savākto atkritumu 
veidu un apjomu, kas derīgs 
iesniegšanai Valsts vides die-
nestā kā apliecinājums, ka šie 
atkritumi savākti atbilstoši 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau vairākus gadus tiek orga-
nizēts pašvaldības projektu kon-
kurss, kura mērķis ir veicināt 
Pārgaujas novada iedzīvotāju 
dzīves vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, sekmējot sadarbību 
starp pašvaldību, iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem, kā arī iedrošināt 
iedzīvotājus īstenot pašu radītas 
idejas. 2018. gadā projektu pie-
teikumu iesniegšanas laiks ir no 
15. marta līdz 15. aprīlim.

Konkursā var piedalīties:
• biedrība un nodibinājums, 

kura juridiskā adrese ir Pārgau-
jas novadā;

• citu biedrību un nodibinā-
jumu teritoriālās struktūrvienī
bas, kas darbojas Pārgaujas 
novadā;

• fizisku personu neformālās 
grupas, kurās apvienojušies no 
3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no 
kuriem vismaz viens ir sasnie-
dzis 18 gadu vecumu.

Viens pretendents viena 
projektu konkursa ietvaros var 
iesniegt vienu pieteikumu. Pro-
jektu jārealizē tikai Pārgaujas 
novada pašvaldības teritorijā. 
Pašvaldības finansējums vie-
nam projektam nepārsniedz 
EUR 500, ietverot visus nodokļu 
maksājumus, kas saistīti ar pro-
jekta kopējām izmaksām. Pro-
jektam var būt arī sponsoru 
līdz finansējums, ja kopējais pro-
jekta realizācijai nepieciešamais 
finansējums pārsniedz EUR 500. 
Konkursa kopējais finansējums 
2018. gadā ir EUR 4000 un tiek 
atbalstīti projekti divās aktivitā-
tēs:

• vides un infrastruktūras 
sakārtošana un labiekārtošana; 

• sabiedriski kultūras vai 
izglītojoši pasākumi (atbalstam 
paredzēti līdz 1000 EUR jeb 
25 % no konkursa kopējā finan
sējuma apjoma).

Pārgaujas novada 
pašvaldības 
projektu konkurss

Projektu īstenošanas laiks: 
2018. gada 15. maijs – 2018. 
gada 15. novembris. Vairāk 
par konkursa kārtību iespē-
jams uz zināt, iepazīstoties ar 
konkursa nolikumu, kas pub-
licēts pašvaldības mājasla-
pas www.pargaujasnovads.lv
sadaļā “Pārgaujas novada pro-
jektu konkurss 2018”. Jautājumu 
gadījumā par projekta pietei-
kumu sagatavošanu un iesnieg-
šanas kārtību varat sazināties 
ar projektu vadītāju Evu Meijeri, 
zvanot pa tālruni 27324346 vai 
rakstot elektroniski uz eva.mei-
jere@pargaujasnovads.lv. 

Aicinām novada biedrības, kā 
arī citus interesentus, izmantot 
iespēju un realizēt labas idejas 
projektu konkursā!

Atgādinām, ka 2018. gada 
konkursa ietvaros labākā īste-
notā ideja tiks virzīta tālākai 
izvērtēšanai gan reģionālā, gan 
nacionālā līmenī apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
ietvaros. Pārgaujas novada paš-
valdība ir apvienības biedrs kopš 
2015. gada, un tas dod iespēju 
pašvaldības projektu konkursā 
labākās īstenotās idejas virzīt 
vērtēšanai arī ārpus novada 
robežām. Viens no 2017. gada 
pašvaldības projektu konkursa 
finansējuma saņēmējiem – 
neformālā grupa “Savam nova-
dam” – ar projektu “Trejdekšņu 
izgatavošana novada mākslinie-
ciskajiem kolektīviem” 10. martā 
pārstāvēja novadu pašvaldību 
apvienības “Sabiedrība ar dvē-
seli – Latvija” noslēguma pasā-
kumā Ādažos. Vairāk par pasā-
kumu lasiet 5. lpp.

Nebaidies īstenot savas sen 
lolotās ieceres un piesaki savu 
ideju Pārgaujas novada pašvaldī-
bas projektu konkursā 2018!

Konkursa nolikums un 
ar pieteikumu sagatavošanu 
saistītā dokumentācija pieejama 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv. 

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra informē par tehniska-
jām apskatēm 2018. gadā. VTUA 
inspektori brauks uz norādīta-
jām adresēm, lai veiktu tehnis-
kās apskates traktortehnikai. 

Atgādinām – lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms 

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra informē par 
tehniskajām apskatēm 2018. gadā

Apskates Pārgaujas novadā notiks:
• Auciems 18.04.  14:30 – “Mehāniskās darbnīcas”;
• Stalbe 18.04.  12:30 – “Muižarāji”;
• Rozula 18.04.  11:30 – Vienotnes darbnīcas;
• Straupe 12.04.  11:30 un 13.06.  11:30 – “Mehāniskās darbnīcas”.

Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra

Sīkāka informācija: www.vtua.gov.lv/lv/tehniskas_apskates.

likumdošanai un tiek pārstrā-
dāti vai noglabāti videi drau-
dzīgā veidā.

Pieteikumus pieņem pa tāl-
runi 29221847 un pieteikto 
materiālu ZAAO savāks līdz 
31. augustam, iepriekš vienojo-
ties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan 
fiziskas, gan juridiskas personas. 
Viena savākšanas reize skaitās 
kā viena izlozes anketa. Akcijas 
noslēgumā tiks izlozētas piecas 
SIA “Agroserviss Valmiera” dā 
vanu kartes, katra 100 EUR 
vērtībā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 
speciāliste

pavasara darbu uzsākšanas, 
trak tortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas 
vadī tāja apliecībai, tehnikas 
reģistrā cijas apliecībai un jābūt 
derīgai OCTA polisei. No 2017. 
gada 30. jūnija par VTUA snieg-
tajiem pakalpojumiem varēs 
samaksāt TIKAI ar bez skaidras 
naudas maksājumu.

http://www.lad.gov.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Renāte Kalniņa, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Katrs bērns ienāk šajā 
pasaulē kā divu cilvēku mīlestī-
bas auglis. Pēc bērniņa piedzim-
šanas tā vecāki uzņemas par 
viņu rūpes, sniedz viņam visu 
labāko, ko paši ir saņēmuši no 
dzīves – savu mīlestību, gādību, 
pieredzi un zināšanas, nodro-
šina viņa izglītošanu un audzinā-
šanu, sagatavo bērnu patstāvīgai 
dzīvei sabiedrībā. Tā ir dabiska 
lietu kārtība. Taču daļa bērniņu 
izrādās saviem vecākiem neva-
jadzīgi un traucējoši. Šos bērnus 
aprūpē valsts un pašvaldības, 
taču mīlestību un rūpes tādā 
apmērā, kā to var dot ģimene, šie 
bērni nesaņem. Pēdējā laikā šai 
situācijai ir pievērsta ļoti liela 
sabiedrības uzmanība tāpēc, ka 
arī šiem bērniem jārod iespēja 
uzaugt ģimenē un saņemt visu 
viņiem pienākošos mīlestību 
un labestību. Šim mērķim pare-
dzēta ārpusģimenes aprūpe, 
lai radītu bez vecāku gādības 
palikušam bērnam aizsardzības 
sajūtu, nodrošinātu apstākļus 
viņa attīstībai un labklājībai. 
Viena no šīm aprūpes alternatī-
vajām formām ir audžuģimene, 
kas savā būtībā  vērtējama kā 
īslaicīga aprūpe, kur bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam 
tiek nodrošināta aprūpe ģimenē 
līdz brīdim, kamēr bērns var 
atgriezties pie saviem bioloģis-
kajiem vecākiem vai tiek nodi-
bināta aizbildnība vai bērns tiek 
adoptēts.

Pārgaujas novadā šobrīd 
audžuģimenes pienākumus nav 
uzņēmusies neviena ģimene. 
Neviens mūsu novada bērns 
neuz turas ilgstošas sociālās 

ap rūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūcijā. Tomēr situācija 
var mainīties. Tādēļ bāriņtiesa 
vēršas pie ģimenēm ar lūgumu 
izvērtēt savas iespējas un pie-
ņemt lēmumu iegūt audžuģime-
nes statusu, lai palīdzētu kādam 
bērnam uzaugt ģimenē, lai jūsu 
mājas uz laiku kļūst par mājām 
kādam skumjam, nomāktam un 
bez mīlestības palikušam bēr-
nam.

Kā kļūt par audžuģimeni? 
Lai laulātos (personu), no 

kuriem vismaz viens ir vecumā 
no 25 līdz 60 gadiem, atzītu par 
piemērotiem audžuģimenes 
pienākumu veikšanai, laulātie 
(persona) deklarētās dzīves-
vietas bāriņtiesā uzrādot per-
sonu apliecinošu dokumentu, 
iesniedz iesniegumu, atzinumu 
par laulāto (personas) veselī-
bas stāvokli no ģimenes ārsta, 
kura veselības aprūpē atrodas 
vismaz 6 mēnešus, psihiatra un 
narkologa atzinumus par lau-
lāto (personas) veselības stā-
vokli. Bāriņtiesa dokumentus 
izvērtē, pārbauda laulāto (per-
sonas) dzīves apstākļus, izvērtē 
laulāto (personas) motivāciju 
kļūt par audžuģimeni, ģimenes 
locekļu savstarpējās attiecības, 
spējas pienācīgi aprūpēt bērnu, 
noskaidro ģimenes materiālo 
stāvokli, pieprasa informāciju 
par Sodu reģistrā iekļautajām 
ziņām par laulātajiem (per-
sonu), nosūta laulātos (per-
sonu) pie psihologa, kurš sniedz 
atzinumu par laulāto (personas) 
piemērotību audžuģimenes pie-
nākumu veikšanai.

Bāriņtiesa lemj par laulāto 
(personas) piemērotību audžu-
ģimenes pienākumu veikša-
nai. Laulātie (persona) apgūst 

audžuģimenes mācību pro
grammu un saņem apliecību par 
audžuģimenes mācību program-
mas apguvi. Savukārt, bāriņtiesa 
veic pārrunas ar laulātajiem 
(personu), lai konstatētu lau-
lāto (personas) gribu un gata-
vību audžuģimenes pienākumu 
izpildei un pieņem lēmumu par 
audžuģimenes statusa piešķir-
šanu.

Audžuģimenes statusa pie-
šķiršanai ir noteikti arī iero-
bežojumi, ja vienam no laulā-
tajiem (personai) pārtrauktas 
vai atņemtas bērna aizgādības 
tiesības vai tiesa ir piemēro-
jusi Krimināllikumā noteiktos 
medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļus par nepieskaitāmī-
bas stāvoklī izdarītu Krimināl-
likumā paredzētu noziedzīgu 
nodarījumu, ja kāds no laulāta-
jiem (persona) pārkāpis bērna 
tiesību aizsardzību reglamen-
tējošos normatīvos aktus vai 
sodīts par noziedzīgiem nodarī-
jumiem. 

Audžuģimene atkarībā no 
tajā ievietoto bērnu skaita un 
uzturēšanās ilguma saņem atlī-
dzību par audžuģimenes pienā-
kumu veikšanu, no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem – pabalstu 
bērna uzturam, kā arī pabalstu 
apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei.

Kas attiecas uz atlīdzības 
apmēru, tad līdz 31.12.2017. 
tas bija noteikts 113,83 EUR 
mēnesī, neatkarīgi no audžuģi-
menē audzināmo bērnu skaita. 
Sākot ar šī gada 1. janvāri 
ieviesta virkne izmaiņu attie-
cībā uz audžuģimeņu pienā-
kumu novērtējumu. 

No 01.01.2018. atlīdzības 
par audžuģimenes pienākumu 

Audžuģimenes statusa iegūšana - varbūt 
tieši Tu vari palīdzēt 

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

Jūtama pavasara tuvošanās, 
kas bieži vien ir iemesls cilvē-
kiem sarosīties un vairāk domāt 
par savu veselību. Pavasara 
atnākšana nereti ir arī brīdis, kad 
rodas vēlme pievērsties vese-
līgam dzīvesveidam. 13. martā 
Stalbes tautas nama mazajā zālē 
Pārgaujas novada iedzīvotājiem 
bija iespēja iegūt jaunu informā-
ciju, veikt bezmaksas analīzes, 
kā arī piedalīties dažādās akti-
vitātēs. 

Veselības dienas apmeklētā-
jiem tika piedāvātas ārstu lek-
cijas par dažādām tēmām, kas 
ir būtiskas veselības uzlabo-
šanā, piemēram, sāls samazinā-
šana vai garšaugu izmantošana 
uzturā. Pie speciālistiem bija 

Veselības diena Stalbē
iespējams pārbaudīt holesterīna 
un glikozes līmeni asinīs, noteikt 
savas ķermeņa masas indeksu 
un saņemt mediķu ieteikumus 
par to, kā uzlabot savas sirds 
veselību. Apmeklētāji tika iesais-
tīti viktorīnā un ieguva balvas. 

Pasākumu nodrošināja sli-
mību profilakses un kontroles 
centrs. Pēc tā gan speciālisti 
atzina, ka bija gaidījuši lielāku 
pasākuma apmeklētību. Neska-
toties uz to, tāpat atzinīgi vērtēja 
iedzīvotāju vēlmi izzināt savu 
veselības stāvokli, kā arī interesi 
par veicamajām aktivitātēm tā 
uzlabošanā. 

Pasākums īstenots Eiropas 
Sociālā fonda 9.2.4.2. projektā 
“Slimību profilakses un kontroles 
centra organizēti vietēja mēroga 

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

pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilak-
sei 14 pašvaldībās” (Identifikāci-
jas Nr.9.2.4.2/16/I/106) .

Projektu īsteno Slimību pro-
filakses un kontroles centrs 14 
pašvaldībās: Babītes, Durbes, 
Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inču-
kalna, Līgatnes, Lubānas, Mērs-
raga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērve-
tes, Vaiņodes un Viļānu novada 
pašvaldībās.

Plašāka informācija par pro-
jekta saturu un aktualitātēm 
pieejama Slimību profilakses un 
kontroles centra mājaslapā. 

Ja projekta aktivitātes ir 
ieinteresējušas arī Tevi, tad 
seko līdzi informācijai arī 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv .

pildīšanu apmērs ir atkarīgs 
no audžubērnu skaita audžu
ģimenē: par vienu audžuģimenē 
ievietoto bērnu 171,00 EUR 
mēnesī; ja audžuģimenē ir 
ievietoti 2 bērni – 222,30 EUR 
mēnesī; ja trīs un vairāk bērnu – 
273,60 EUR mēnesī.

No 01.01.2018. ir izmaiņas arī 
saistībā ar audžuģimeņu soci-
ālajām garantijām. Par audžuve-
cāku, kurš saņem atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pildī-
šanu un nav sociāli apdrošināta 
persona (piemēram, nav darba 
ņēmējs vai pašnodarbinātais), 
tiek veiktas sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas pensiju apdro-
šināšanai, invaliditātes apdroši-
nāšanai un apdrošināšanai pret 
bezdarbu.

Pavisam no jauna, sākot ar 
01.07.2018., Latvijā paredzēts, 
kā specializētās audžuģimenes, 
ieviest krīzes audžuģimenes, 
ku rām jāuzņem bērns jebkurā 
diennakts laikā:

• zīdaiņu audžuģimenes, 
kuru ieviešana mazinātu bērnu 
līdz 3 gadu vecumam atrašanos 
institucionālā aprūpē;

• bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem;

• bērniem, kuri cietuši no 
smagas vardarbības.

Specializētajām audžuģime
nēm tiks noteikts atšķirīgs atal-
gojums, un arī par šīm audžu-
ģimenēm tiks veiktas sociālās 
ap drošināšanas obligātās 
iemak sas. 

Mēs lepojamies ar ikvienu 
novada iedzīvotāju, kas popu-
larizē labo un pozitīvo veikumu 
novada interesēs, kas sapņo un 
īsteno savus sapņus, kas nesū-
dzas, bet cīnās. Tieši šos es vēlos 
uzrunāt. 

Ja vien Tu esi aizdomājies 
un pārdzīvo par kādu radio rai-
dījumā dzirdēto vai televīzijas 
sižetā redzēto bērnu, kurš nonā-
cis neapskaužamā situācijā, 
iespējams, ka Tev ir sapnis palī-
dzēt viņam, ka Tevī mīt tik daudz 
spēka, ka esi spējīgs pasmaidīt 
jebkurās dzīves situācijās un 
dalīties ar šo smaidu. Tas neko 
nemaksā, bet dara tik daudz  
ilgst vienu mirkli, bet atmiņas 
par to var saglabāties visu mūžu. 
Uzdrīksties un pārvērt sapni 
īstenībā! Tu vari šim bērnam 
drūmo dzīvi padarīt gaišāku, 
viņu pašu – priecīgu un laimīgu! 
Iespējams, ka šis bērns padarīs 
laimīgāku arī Tevi, dzīvesvietas 
pelēcīgo istabu atdzīvinās. Ja 
TEVĪ mīt vēlmes pievienot sev 
kaut ko un justies pilnīgākam, 
uzrunā mūs bāriņtiesā. Mēs 
sapņojam un staigājam no viena 
sapņa uz otru. Neviens no tiem 
nekad nav par lielu, neviens sap-
ņotājs – par mazu. Varbūt šis ir 
viens no Taviem sapņiem, un to 
iespējams īstenot?!

Aicinu izvērtēt savas ģimenes 
iespējas un, ja sajūti savas sirds 
aicinājumu, pieņem lēmumu 
kļūt par audžuģimeni! Es esmu 
pārliecināta, ka lēmumu nevar 
ietekmēt tas, par ko un cik kāds 
samaksās, kaut gan tas arī ir 
būtiski. Svarīgāk, lai Tev pie-
tiktu mīlestības bērnam, kurš 
šajā pasaulē palicis viens, lai Tu 
būtu gatavs dalīties savā piere-
dzē, savās iespējās, savā sirds 
siltumā. Tas nav ne viegli, ne 
vienkārši, bet ļoti nepieciešami. 
Tam jābūt sirdsdarbam. Tu to 
vari! Tu tāds esi! Es ļoti ceru ar 
Tevi tikties bāriņtiesā… Es Tevi 
ļoti gaidīšu!

Veselības dienas aktivitātes. Foto: Iluta Beķere

http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/
http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/
http://www.pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

10. martā Ādažu kultūras 
centrā norisinājās pašvaldību 
apvienības “Sabiedrība ar dvē-
seli  Latvija” (SDL) noslēguma 
pasākums, kura laikā tika pre-
zentēti labākie projekti no 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, 
Zemgales un Pierīgas reģioniem, 
kā arī tika sumināti projektu 
īstenotāji. 

Pasākuma laikā klātesošie 
uzklausīja projektu stāstus un 
emocionālās to īstenotāju pre-
zentācijas, kā arī piedalījās bal-
sojumā par savu simpātiju, un 
noskaidroja, kurš no 528 kon-
kursā “Sabiedrība ar dvēseli” 
visā Latvijā īstenotajiem projek-
tiem 2017. gadā atzīts par visla-
bāko. Šoreiz par uzvarētāju tika 
atzīts Cēsu novadā īstenotais 
projekts “Viestura un Turaidas 
ielu Cēsīs pagalmu labiekārto-
šana – bērnu laukums”. 

Pārgaujas novadu šajā kon-
kursā pārstāvēja Zanda Krū-
miņa, kura klātesošajiem pa
stāstīja par realizēto projektu 
“Trejdekšņu izgatavošana no 
vada mākslinieciskajiem kolek-
tīviem”. Projektu īstenoja nefor-

fonds sadarbībā ar partneriem 
(pašvaldībām, biedrībām) orga-
nizēja šo konkursu. Deviņu gadu 
laikā, kopš KNHM finansiāli 
atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas 
Latvijā, tika īstenots vairāk nekā 
1300 dažādu projektu aptuveni 
30 pašvaldībās.

Lai turpinātu veiksmīgi 
iesākto un iedzīvotājiem sniegtu 
iespēju saņemt finansējumu 
savu ideju īstenošanai arī turp-
māk, 2014. gadā “Sabiedrības 

mālā grupa “Savam novadam”, 
kas amatnieces Solvitas Lodiņas 
vadībā izveidoja latviešu tautas 
senos mūzikas instrumentus – 
trejdekšņus. Uzsvars tiek likts 
uz līdzdarbošanās lomu – pro-
jekta dalībnieki, noklausījušies 
lekciju par latvju zīmju nozīmi, 
trejdekšņu simboliku, izdejojuši 
goda soli un arhetipisko “Gatves 
deju”, izgatavoja 16 trejdekšņus. 
Tos izmantos Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīvi. Zan
da Krūmiņa atklāja, ka katrā 
zvārgulītī ir iestrādāta kāda lat-
viešu spēka zīme un ka zīmju 
iededzināšana kokā nemaz nav 
tik viegls process. Z. Krūmiņa 
neslēpj prieku par izdarīto, 
par to, ka paši amatiermākslas 
kolektīvu dalībnieki trejdekšņu 
tapšanā pielikuši savu roku, kā 
arī par gala rezultātu. 

Pasākuma apmeklētājus ar 
skaistiem muzikāliem priekš-
nesumiem priecēja trīs Ādažu 
novada mākslinieku kolektīvi: 
tradīciju kopa “Ābols”, jauktais 
koris “Saknes” un jauniešu koris 
“Mundus”.

Uzziņai: Konkurss “Sabied-
rība ar dvēseli” tika uzsākts 
kā Nīderlandes fonda KNHM 
(saīsinājums no fonda nosau-
kuma “Koninklijke Neder-
landsche Heiderlandshe Hei-

demaatschappij”) iniciatīva, lai 
sniegtu iedzīvotājiem iespēju 
izstrādāt un pašiem īstenot 
savus projektus.

Konkurss “Sabiedrība ar dvē-
seli” tika aizsākts 1978. gadā 
Nīderlandē, un tikai 90. gados 
KNHM paplašināja savu dar-
bību uz ārpusi, pārsvarā cen-
trālajā un austrumu Eiropā. 
Latvijā fonds uzsāka darboties 
2003.–2004. gadā. 2014. gads 
bija pēdējais, kad Nīderlandes 

ar dvēseli” programmas vadību 
pārņēma Latvijas Pašvaldību 
savienības struktūrvienība – 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 
Šobrīd pašvaldību apvienībā 
apvienojušās 53 Latvijas pašval-
dības. Tās atbalsta sabiedrības 
iniciatīvas, īsteno savās teritori-
jās konkursu “Sabiedrība ar dvē-
seli” (vai konkursu ar citādāku 
nosaukumu). Konkursā iedzī-
votāji raksta projektus, paš-
valdībās izveidotās žūrijas tos 
izvērtē, un atbalstītie projekti 
saņem pašvaldību līdzfinansē-
jumu, lai biedrība vai iedzīvotāju 
grupa savu ideju varētu īstenot, 
dodot ieguldījumu sabiedrībai 
un apkārtējai videi. (Informācija 
par SDL no mājaslapas http://
www.lps. lv/lv/apvienibas/
sabiedribaardveselilatvija/)

Šogad Pārgaujas novada 
pašvaldība ir izsludinājusi Paš-
valdības projektu konkursu, 
kura ietvaros īstenotie labākie 
projekti tiks virzīti tālākai vēr-
tēšanai uz SDL. Projektu pie-
teikumus var iesniegt līdz 15. 
aprīlim. Vairāk informācijas par 
pašvaldības projektu konkursu 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Pārgaujas novada projektu 
konkurss 2018”. 

“Trejdekšņu izgatavošana novada 
mākslinieciskajiem kolektīviem” – trešais labākais 
Vidzemes reģionā

5. martā Siguldas novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Uģis Mitrevics parakstīja 
vienošanos ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par Eiro-
pas Savienības līdzfinansētā 
projekta “Kultūra, vēsture, arhi-
tektūra Gaujas un laika lokos” 
īstenošanu, kas paredz atjaunot 
deviņus valsts nozīmes kultūras 
mantojuma objektus septiņu 
pašvaldību administratīvajās 
teri torijās.

Lai aizsargātu un attīstītu 
Latvijas kultūras un dabas vēr-
tības, turpmāko divu gadu laikā 
ar projekta „Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” līdzfinansējumu tiks 
veiktas nozīmīgas investīcijas 
deviņos valsts nozīmes kultūras 
mantojuma objektos, ne vien 
tās saglabājot un atjaunojot, bet 
arī paaugstinot to pieejamību 
sabiedrībai, kā arī radot jaunus, 
mūsdienīgus pakalpojumus un 
sekmējot katras vietas poten-
ciāla pilnvērtīgu izmantošanu. 

Projektā paredzētās investī-
cijas:

• Siguldas Jaunās pils res-
taurācija, atjaunojot tajā 20. 
gad simta trīsdesmitajos gados 
veidoto telpu plānojumu un 
interjeru, tajā skaitā vēsturiskās 
lasītavas telpu, svētku zāli, vēs-
turisko ēdamzāli;

• Valmieras pilsdrupu kon-
servācija un restaurācija, kultūr-
vides centra izbūve; 

• Valmieras Svētā Sīmaņa 
Evaņģēliski luteriskā baznīcas 
torņa atjaunošana, pārbūve un 

restaurācija, nodrošinot sakrālā 
mantojuma iepazīšanu, zvanu, 
pulksteņa mehānisma un torņa 
apskati;

• Rubenes Evaņģēliski lute-
riskā baznīcas pārbūve un atjau-
nošana, ekspozīcijas „Pa Hroni-
kas pēdām” izveide;

• Cēsu Viduslaiku pils atjau-
nošana, uzlabojot pils pieeja-
mību apmeklētājiem un pie-
dāvājot pakalpojumu „Iejūties 
viduslaikos”, kā arī multimediālu 
ekspozīciju „Dzīve Cēsu pils cie-
tumā”; 

• Svētā Jāņa luterāņu baznī-
cas atjaunošana, izveidojot tajā 
ekspozīciju „Svētā Jāņa baznīca 
– Cēsu vēstures lieciniece”, 

• Āraišu arheoloģiskajā 
parkā tiks būvēts daudzfunk-
cionāls apmeklētāju centrs, kā 
arī tiks papildināta ezerpils 
brīvdabas ekspozīcija, uzbūvē-
jot Āraišu ezerpils koka aizsarg-
celtni; 

• Ungurmuižas kompleksā 
tiks veikta Kungu mājas un dzī-
vojamās mājas pārbūve, attīstot 
tajās trīs ekspozīcijas – vēstu-
risko, dzīvo un ciklisko;

• Ērģemes viduslaiku pils 
Ziemeļu torņa atjaunošana tā 
atvēršanai apmeklētājiem.

Tā kā visi projekta partneri 
atrodas uz Baltijas ceļa vai tā 
tiešā tuvumā un īsteno tema-
tiski vienotu projekta ideju, tiks 
stiprināta reģiona identitāte un 
kultūras mantojuma pieejamība 
nozīmīgā dabas teritorijā kā 

Parakstīta vienošanos par deviņu valsts 
nozīmes kultūras mantojuma objektu 
atjaunošanu Baltijas ceļā

Gaujas Nacionālais parks un tam 
tuvumā esošajās pašvaldībās.

Projekta “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” kopējās izmaksas plāno-
tas 9 385 265,75 EUR apmērā, 
no tiem Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda finansējums ir 5 634 
000 EUR un valsts budžeta līdzfi-
nansējums ir 262 437,47 EUR.

Projekta sagatavotājs un 
iesniedzējs ir Siguldas novada 
pašvaldība. Projekta partneri: 
Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas 
novadu pašvaldības, Valmieras 
pilsētas pašvaldība, Rubenes 
Evaņģēliski luteriskā draudze, 
Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski 
luteriskā draudze un Valmieras 
Svētā Sīmaņa Evaņģēliski lute-
riskā draudze.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova,

Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

referente

Zanda Krūmiņa prezentē klātesošajiem paveikto. Foto: Iluta Beķere

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/
http://www.pargaujasnovads.lv
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Informējam, ka jau no 12. 
marta līdz pat 16. aprīlim 
(ieskaitot) notiek otrā pieteikša-
nās kārta mācībām ESF projektā 
“Nodarbināto personu profesio-
nālās kompetences pilnveide”, 
kur savu iespēju pilnveidot pro-
fesionālo kompetenci un kon-
kurētspēju var izmanot ikviens 
strādājošs iedzīvotājs vecumā 
no 25 gadiem. 

Strādājošajiem iedzīvotājiem 
jānodrošina 10% līdzmaksā-
jums, kuru var apmaksāt arī 
darba devējs. Maznodrošināta-
jiem un trūcīgajiem mācības ir 
pilnībā bez maksas.

Mācības varēs apvienot ar 
darbu, jo tās tiek piedāvātas 
dažādos laikos, t.sk., gan darba 
dienu vakaros, gan brīvdienās. 

Pieteikšanās notiek 68 izglītī-
bas iestādēs visā Latvijā, iesnie-
dzot dokumentus klātienē. 

Mācības otrajā projekta 
posmā pieejamas 12 tautsaim-
niecības nozarēs vairāk nekā 
400 izglītības programmās, kas 
tika saskaņotas ar darba devē-
jiem: 

• Būvniecība;
• Drukas un mediju tehno-

loģijas;
• Elektronisko un optisko 

iekārtu ražošana, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas; 

• Enerģētika;
• Ēdināšanas pakalpojumi 

un tūrisms;
• Kokrūpniecība;
• Kultūra;
• Ķīmiskā rūpniecība;
• Metālapstrāde, mašīnbūve 

un mašīnzinības; 
• Pārtikas rūpniecība un 

lauksaimniecība;
• Tekstilizstrādājumu, 

apģērbu, ādas un ādas izstrādā-
jumu ražošana; 

• Transports un loģistika.

Otrajā pieteikšanās kārtā 
tostarp ir iespēja pieteikties 
mācībām arī profesionālās 
tālākizglītības programmās 28 
dažādu profesiju apguvei, iegūs-
tot valsts atzītu profesionālās 
kvalifikācijas apliecinošu doku-
mentu. 

Informācija par šajā kārtā 
piedāvātajām izglītības prog-
rammām un par pieteikšanās 
kārtību pieejama mājaslapā 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Nodarbināto personu 
profesionālās 
kompetences pilnveide

Tiklīdz pirmā sniega sega ir 
nokususi un laiks kļūst nedaudz 
siltāks un sausāks, tā Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) ik dienu stei-
dzās uz kūlas ugunsgrēku dzē-
šanu. Šogad dzēsti jau 148 kūlas 
ugunsgrēki, ar degšanas platību 
vairāk nekā 200 hektāri! 

Kūlas ugunsgrēku skaits, 
degšanas platības un aktivitāte 
katru gadu ir atkarīga no lai-
kapstākļiem un cilvēku attiek-
smes un apziņas. Ja ir mitrs un 
silts pavasaris, tad ātri izaug 
jaunā zāle un līdz ar to kūlas 
ugunsgrēku “sezona” nav ilga. 
Savukārt, ja ilgstoši nav bijis 
lietus un ir vēss vai silts, pērnā 
gada zāle kļūst aizvien sausāka, 
bet kūlas ugunsgrēku skaits un 
platības pieaug. 

Ik pavasari daļa iedzīvotāju 
cenšas apkopt savas nesakop-
tās teritorijas – daļa aizdedzina 
neapkoptās platības ļaunprātīgi, 
daļu nodedzina bērni vai pus-
audži spēlējoties vai apzināti 
dedzinot pērno zāli, bet daļa no 
kūlas ugunsgrēkiem izceļas no 
nepieskatītiem ugunskuriem vai 
arī nevērīgi izmestiem izsmē-
ķiem. 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku 
gadījumus, var secināt, ka vieni 
no tipiskākajiem kūlas dedzinā-
tājiem ir vidēja vecuma cilvēki 
un seniori, kas jau gadu desmi-
tiem tādā veidā ir „apkopuši” 
savu īpašumu. Šie iedzīvotāji 
neapzinās, cik bīstama ir kūlas 
dedzināšana – tā ir nekontro-
lējama, jo liesmas var strauji 
izplatīties un pārmesties uz 
ēkām, kā arī nodara būtisku kai-
tējumu dabai, jo iznīcina vērtī-
gus augus, kukaiņus, sīkdzīvnie-
kus un putnu ligzdas.

2017. gadā valstī reģistrēti 
2296 kūlas ugunsgrēki, kuru 
rezultātā iznīcinātas 16 ēkas 
un transportlīdzekļi, bet viens 
cilvēks cietis. Kūlas dedzināša-
nas rezultātā 2017. gadā izdega 
1648 hektāri Latvijas teritori-
jas, kas ir par 49% mazāk nekā 
2016.gadā, kad izdega nesakop-
tās teritorijas 3232 hektāru pla-
tībā. 

2017. gadā no republikas 
pilsētām visvairāk kūlas uguns-
grēku reģistrēts Daugavpils pil-
sētā – 172 un Rīgā, kur dzēsts 
171 šāds ugunsgrēks. Savukārt 
platības ziņa lielākās teritorijas 
izdegušas Daugavpilī – 177 hek-
tāri un Jēkabpilī – 91 hektārs. 
Vismazākais kūlas ugunsgrēku 
skaits un izdegusī platība, līdzīgi 
kā iepriekšējos gados, arī 2017.
gadā bija Valmierā.

Lai gan šķiet, ka kūlas dedzi-
nāšana ir visas Latvijas prob-
lēma, tomēr ik gadu ir novadi, 
kuros nav reģistrēts neviens 
kūlas ugunsgrēks! Pagājušogad 
savas teritorijas bez kūlas dedzi-
nāšanas sakopuši ir Jaunpils, 
Lubānas, Mālpils, Raunas, Tēr-

VUGD brīdina: nededzini savu zemi!
vetes un Vārkavas novadi! Savu-
kārt Dobeles novadā reģistrēti 
visvairāk – 92 kūlas ugunsgrēki, 
Daugavpils novadā – 87 un Gul-
benes novadā – 74.

Kopējā statistika par kūlas 
ugunsgrēkiem Latvijā ir pie-
ejama šeit: http://www.vugd.
g ov. lv / f i l e s / tex td o c / s t a t /
Ku l a s % 2 0 u g u n s g re ku % 2 0
skaits.pdf 

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumos Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, 
6. punktā noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepie-
ļaut ugunsgrēka izcelšanos vai 
darbības, kas var novest pie 
ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla 
un lai samazinātu kūlas uguns-
grēku skaitu, iedzīvotājiem un 
pašvaldībām ir jāsakopj savi īpa-
šumi jau rudenī – jānopļauj zāle 
un jānovāc atkritumi. Teritorijas 
sakopšana ir jāveic sistemātiski, 
regulāri to attīrot no degtspē-
jīgiem atkritumiem un terito-
riju ap ēkām 10 metrus platā 
joslā attīrot no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atlie-
kām. Sakoptā īpašumā pavasarī 
neveidosies sausā zāle un nebūs 
iespējama tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka 
pašvaldību iesaistīšanās gan 
sakopjot teritoriju, gan pašval-
dības saistošajos noteikumos 
nosakot pienākumu un nosacī-
jumus teritorijas sakopšanai, kā 
arī kontrolējot šo nosacījumu 
izpildi. Ja visas pašvaldības 
iesaistītos un noteiktu šīs mini-
mālās zemes apsaimniekošanas 
un uzturēšanas prasības, kā arī 
tās kontrolējot, tiktu novērsta 
kūlas veidošanās un ugunsgrēku 
izcelšanās iespējamība.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji 

pamana kūlas ugunsgrēku, 
nekavējoties ir jāzvana VUGD uz 
tālruni 112 un jānosauc precīza 
adrese vai pēc iespējas precīzāk 
jāapraksta vieta, kur izcēlies 
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona 
numurs, un jāatbild uz dispe-
čera jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk 
paziņot ugunsdzēsējiem glābē-
jiem par izcēlušos ugunsgrēku, 
lai viņi varētu savlaicīgi ieras-
ties notikuma vietā, pirms lies-
mas ir izplatījušās lielā platībā 
un apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas 
uzsākt kūlas dzēšanu pirms 
ugunsdzēsēju glābēju ieraša-
nās, tad sākotnēji ieteicams ir 
objektīvi izvērtēt esošo situāciju 
un pārliecināties, vai dzēšanas 

darbi neapdraudēs iedzīvotāja 
veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu 
var mēģināt apdzēst ar ūdeni, 
smiltīm, vai arī izmantojot koku 
zarus, piemēram, egļu zarus. 
Nav ieteicams mēģināt liesmas 
apdzēst tām uzkāpjot virsū, jo, 
iespējams, apavu zole var neiz-
turēt uguns radīto karstumu, kā 
arī no karstuma var aizdegties 
drēbes. Dzēšot liesmas vai glāb-
joties no tām, ir jāstāv izdegu-
šajā pusē, aptuveni 1–2 metru 
attālumā no liesmām, jo tāde-
jādi, ja liesmas pēkšņi mainītu 
virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk 
apdraudēts. Saprotot, ka kūlas 
ugunsgrēka dzēšana nav droša, 
iedzīvotājam, lai neapdrau-
dētu savu veselību un dzīvību, 
ir jāpārtrauc liesmu dzēšana 
un jāgaida ugunsdzēsēji drošā 
vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI 
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Saistībā ar kūlas ugunsgrē-
kiem VUGD kontrolē, vai tiek 
ievērotas „Ugunsdrošības notei-
kumu” prasības. Ja konstatēts 
pārkāpums, tiek uzsākta admi-
nistratīvā lietvedība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir pare-
dzētie šādi sodi:

• atbilstoši Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 
(LAPK) 179. panta ceturtajai 
daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām divsimt astoņdesmit 
līdz septiņsimt eiro;

• atbilstoši LAPK 51.panta 
otrajai daļai par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpil-
dīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no simt četrdesmit 
līdz septiņsimt eiro, bet juridis-
kajām personām  no septiņsimt 
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; 

• saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2016. gada 19. aprīļa notei-
kumu Nr. 238 „Ugunsdrošības 
noteikumi” 21. punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai 
objekta teritorijā nenotiktu 
kūlas dedzināšana. Par šīs prasī-
bas pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 
179. panta pirmajai daļai VUGD 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no trīsdesmit līdz 
divsimt astoņdesmit eiro, bet 
juridiskai personai – no divsimt 
astoņdesmit līdz tūkstoš četr-
simt eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad VUGD sadarbojas ar 
Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas 
degšanas vietām. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem tiek 
samazināts Eiropas Savienības 
platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs 
pamana, ka kāda persona 
dedzina kūlu, tad nekavējoties ir 
jāzvana ugunsdzēsējiem glābē-
jiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo 
Valsts policijai par pārkāpēju.

VUGD atgādina, ka kūlas 
dedzināšana ir aizliegta un tā 
var apdraudēt cilvēku īpašumu, 
veselību un dzīvību, kā arī tā 
rada būtisku kaitējumu dabai! 
VUGD aicina iedzīvotājus sakopt 
sev piederošās teritorijas bez 
kūlas dedzināšanas un gadīju-
mos, ja ir izcēlies kūlas uguns-
grēks – nekavējoties zvanīt 
VUGD uz tālruni 112.

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 
inta.palkavniece@vugd.gov.lv 

Ja darbam nepieciešamās 
prasmes iegūtas jau darba vidē, 
bet trūkst tikai kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta, strā-
dājošais vecumā no 25 gadiem 
projekta laikā var izmantot 
iespēju ārpus formālās izglī-
tības sistēmas apgūtās profe-
sionālās kompetences atzīša-
nai, nokārtojot eksāmenu un 
iegūstot kvalifikācijas doku-
mentu visās Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta apkopotajā 
sarakstā norādītajās profesi-
jās, kopš 2017. gada 1. decem-
bra jebkurā laikā bez noteikta 
pieteikšanās termiņa.  Dalība 
projektā ļauj saņemt radušos 
izdevumu kompensāciju 90% 
vai 100% apmērā. Sīkāka infor-
mācija pieejama mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informācija:
Ingus Zitmanis, Profesionālās 
izglītības projektu departamenta 
direktora vietnieks – Pieaugušo 
izglītības pārvaldības nodaļas 
vadītājs 
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS 
AĢENTŪRA 
ingus.zitmanis@viaa.gov.lv

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14156
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14186
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14186
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14158
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14158
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14158
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14163
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14162
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14162
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14157
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14173
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14181
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14159
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14159
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14203
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14203
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14164
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14164
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14164
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_prog_industry%3A14172
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.vugd.gov.lv/files/textdoc/stat/Kulas%20ugunsgreku%20skaits.pdf
http://www.vugd.gov.lv/files/textdoc/stat/Kulas%20ugunsgreku%20skaits.pdf
http://www.vugd.gov.lv/files/textdoc/stat/Kulas%20ugunsgreku%20skaits.pdf
http://www.vugd.gov.lv/files/textdoc/stat/Kulas%20ugunsgreku%20skaits.pdf
mailto:inta.palkavniece@vugd.gov.lv
http://www.macibaspieaugusajiemlv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas galda kalendārā “Radīts Pār-
gaujas novadā” katrs mēnesis ir 
veltīts kādam novada uzņēmē-
jam. Marta mēneša lappusi rotā 
alpīnista fotogrāfija, kam fonā 
redzama skaista Latvijas pano-
rāma. Tas ir uzņēmums “Baltic 
Vikings”, kura darbinieki savu 
ikdienu pavada vairākus metrus 
virs zemes. Lai noskaidrotu ko 
vairāk par uzņēmuma tapšanu 
un darbību, dodos uz tikšanos 
ar uzņēmuma projektu vadītāju 
Aivaru Lapsu. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un 
kā radās ideja par šāda biz-
nesa uzsākšanu? Kā tā tika 
attīstīta?

Aivars Lapsa (A.L.): Uzņē-
mums darbojas jau vairāk nekā 
10 gadus, bet līdz tam aizveda 
dzīve. Nekas pat speciāli netika 
plānots. Studiju gados izvēlējos 
apgūt profesiju telekomunikā-
ciju inženieris, un tas bija laiks, 
kad studiju prakses un teorē-
tisko zināšanu iegūšanas pro-
cesā man šī profesija ļoti, ļoti 
iepatikās. Drīz vien jau sāku dar-
boties telekomunikāciju uzņē-
mumā “Lattelecom”, kur darbs 
arī bija saistīts ar radiosakariem, 
torņiem, atrašanos augstumā. 
Bija periods, kad uzņēmums 
bija pārmaiņu priekšā un vadība 
vēlējās mani pārcelt darbībai uz 
Rīgu, bet es sapratu, ka tā vide 
nav domāta man. Meklēju vari-
antus, kā palikt šeit. Sapratu, ka 
ir pietiekoši liela pieredze, kā 
arī zināšanas, lai veidotu uzņē-
mumu, kurā pats varētu arī strā-
dāt. Bija jau skaidrs, ka šī nozare 
ir specifiska un sarežģīta, mēs 
nezinājām, vai spēsim iegūt sev 
klientus, vai mūsu uzņēmums 
būs konkurētspējīgs, bet, sprie-

žot pēc tā, ko esam paveikuši, 
lēmums par sava uzņēmuma 
veidošanu bija pareizais. 

I.B.: Kas ir tas, ko piedāvā-
jat saviem klientiem?

A.L.: “Baltic Vikings” sniedz 
dažādus pakalpojumus un veic 
darbus, kas saistīti ar atraša-
nos augstumā vai vietās, kur ir 
grūti piekļūt. Darbā izmantojam 
alpīnisma metodes. Piedāvā-
jums darbiem, ko veicam, ir ļoti 
plašs. Kā galvenais virziens ir 
telekomunikāciju sektors – tiek 
veikta dažādu telekomunikāciju 
iekārtu montāža un apkalpo-
šana, piemēram, mobilo bāzes 
staciju būvniecība un rekons-
trukcija, radio releju līniju 
montāža un apkalpošana, jūras 
novērošanas radaru sistēmas 
apkalpošana, apraides radio 
antenu un iekārtu uzstādīšana 
u.c.. Tiek veikti arī citi darbi, kas 
ir saistīti ar darbu augstumā, 
piemēram, zibens aizsardzības 
sistēmu uzstādīšana, koku zāģē-
šana, jumtu segumu bojājumu 
novēršana u.c.. 

I.B.: Kas ir bijis ekstrēmā-
kais uzdevums, kādu esat vei-
kuši?

A.L.: Ir darbi, kurus veicam 
regulāri, bet gribas teikt, ka katra 

situācija ir unikāla un neatkār-
tojama. Viena no ekstrēmāka-
jām un neierastākajām situāci-
jām, kādā esam strādājuši, bija 
Bērnu slimnīcas rekonstrukcijas 
laikā, kad mums jaunā ventilā-
cijas sistēma bija jāizvieto lifta 
šahtā. Darbojāmies tur gandrīz 
nedēļu – bija jākarājas ar galvu 
uz leju un darbs bija sarežģīts, jo 
lifta šahtas izmēri ar ventilācijas 
sistēmas izmēriem atšķīrās vien 
par 10 centimetriem katrā pusē. 

I.B.: Kādas ir uzņēmuma 
galvenās vērtības?

A.L.: Komanda, zināšanas un 
pieredze. Neapšaubāmi šīs ir 3 
galvenās “Baltic Vikings” vēr-
tības. Ja man tagad vajadzētu 
sākt strādāt bez esošās aptu-
veni 20 gadu pieredzes un zinā-
šanu bāzes, es nevarētu neko. 
Katra situācija kaut ko iemāca. 
Katrs labi padarītais darbs 
veido mūsu reputāciju, kas šajā 
nozarē ir ļoti svarīga, lai iegūtu 
klientus. Ir vēl kāda vērtība, kas 
ir ļoti svarīga – tā ir vēlme palikt 
te, kur mēs esam. Vēlos minēt, 
ka cilvēki visur ir vienādi, un, ja 
grib kaut ko sasniegt, nav nekur 
tālu jāskrien, visu var darīt no 
vietas, kur dzīvo. Es gribēju dzī-
vot laukos, jo te ir manas mājas, 
kur ir vislabāk. 

Augstāk par zemi 
jeb darbs nestandarta apstākļos

I.B.: Raksturojiet savu 
komandu!

A.L.: Neesam liela komanda. 
Patiesība jau tad, kad veidoju 
uzņēmumu, bija skaidrs, ka 
mūsu nebūs daudz. Sastāvam 
no grāmatvedības, kā arī brigā-
des četru cilvēku sastāvā, kas ir 
pieredzes bagāta, augstvērtīga 
un pilnvērtīgi aprīkota sava 
darba kvalitatīvai veikšanai. 
Uzņēmuma pastāvēšanas laikā 
darbinieki, protams, ir pamai-
nījušies, bet nu jau kādu laiku 
darbojamies tādā sastāvā, kādā 
esam šobrīd. Ir būtiski, lai dar-
biniekam patiktu savs darbs, jo 
ir skaidrs, ka, ja darbiniekam 
nebūs intereses, tad nekas prā-
tīgs nesanāks. Ir jārēķinās arī ar 
to, ka darbs ir ne tikai augstumā, 
bet arī aukstumā, jo nereti 
jāstrādā arī tādā laikā, kad lai-
kapstākļi nelutina un katra 
diena ir savs izaicinājums. 

I.B.: Kas ir galvenā mērķau-
ditorija?

A.L.: Mūsu mērķauditorija 
ir telekomunikāciju uzņēmumi, 
piemēram, mobilo sakaru ope-
ratori un citi, proti, tādi uzņē-
mumi, kuriem jānodrošina 
uzdevumu veikšana augstumā – 
torņos, uz jumtiem, apgrūtinātās 
piekļuves vietās. Ir bijuši piedā-

vājumi arī strādāt ārzemēs, bet 
es atteicos, jo vēlos savu pakal-
pojumu piedāvāt Latvijā. Man 
nav tādas izteiktas kāres apgūt 
pasauli – gribas, lai labi ir te. Es 
teiktu, ka mazāk ir jāskatās, kā ir 
citur, un jāstrādā, jāseko saviem 
mērķiem, jo iespējas šeit ir. 

I.B.: Kādas aktivitātes tiek 
veiktas, lai mērķauditorija 
tiktu sasniegta?

A.L.: Stāsts no pieredzes – 
var iztērēt daudz naudas rek-
lāmai, bet tas neko nedos, jo šī 
nozare nav tik plaša un cits citu 
jau te pazīst un zina, uz ko kurš 
ir spējīgs. Par uzņēmumu runā 
padarītie darbi, to kvalitāte 
un komandas profesionalitāte. 
“Baltic Vikings” ir sava mājas-
lapa, kurā iespējams redzēt 
piedāvājumu, kā arī iepazīties 
ar mums, bet atsevišķas mārke-
tinga aktivitātes netiek veiktas. 

I.B.: Kas jādara, lai saņemtu 
“Baltic Vikings” pakalpoju-
mus?

A.L.: Mēs esam komuni-
kabli – atbildam gan uz epa-
stiem, gan telefona zvaniem. 
Tad arī noskaidrojam situāciju, 
vienojamies par cipariem – visu 
izrunājam. Principā pēc vienas 
telefona sarunas jau esam lietas 
kursā par to, kas mūs sagaida. 

Ja arī jums ir radusies inte-
rese par SIA “Baltic Vikings” 
piedāvātajiem pakalpojumiem, 
tad uzņēmuma mājaslapā www.
balticvikings.lv ir iespējams pie-
pazīties ar piedāvājumu, kā arī 
ar jau līdz šim paveikto. Uzņē-
muma juridiskā adrese atrodas 
Stalbes pagastā.

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka paldies SIA “Baltic Vikings” 
par atsaucību Pārgaujas novada 
galda kalendāru veidošanā, kā 
arī par sniegto interviju un dalī-
šanos savos pieredzes stāstos. 

SIA "Baltic Vikings". Foto: no albuma

SIA “Baltic Vikings”. Foto: no albuma

http://www.balticvikings.lv
http://www.balticvikings.lv
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Guntis Pužuls,
Straupes pamatskolas skolotājs

Projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstī-
bai” (8.3.2.2./16/I/001) STEM 
(tulk. no angļu valodas: zinātne, 
tehnoloģijas, inženierzinātnes 
un matemātika) un vides jomā 
24 Straupes pamatskolas sko-
lēniem RTU filiālē Cēsīs tika 
nodrošināts 10 nodarbību cikls 
“Robotika. Datorika”.

Nodarbību mērķis bija rosi-
nāt skolēnu interesi par zinātni, 
tehnoloģijām un to uzbūvi, vei-
cināt kreatīvu domāšanu un 
attīstīt tehnisko jaunradi, kā arī 
sniegt pieredzi projekta realizē-
šanā – no idejas rašanās līdz tās 
praktiskai realizēšanai.

 Pirmajās nodarbībās skolēni 
iepazinās ar 3D printeriem un to 
darbības un uzbūves principiem.  
Jaunāko klašu skolēni iepazinās 
ar mēraparātiem elektronikā 
un to izmantošanu praktiski, kā 
arī ar pasīvām un aktīvām kom-

EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

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

ponentēm elektronikā, mācījās 
saslēgt elektrisko ķēdi, kā arī 
elektrisko ķēdi uzveidot lodējot, 
veica pirmos soļus programmē-
šanā uz Arduino bāzes, izveidoja 
robotu DRAWBOT, kā arī izvei-
doja programmu, kura darbina 
robotu. Notika arī robota testē-
šana. Skolēni iemācījās izveidot 
līdzstrāvas elektromotoru.

Vecāko klašu skolēni iepa-
zinās ar 3D printeru uzbūvi un 
to darbības principiem, veidoja 
3D objektus ar datoru, lodēja 
elektriskās ķēdes, veica prog-
rammēšanu uz Arduino plat-
formas programmas, izveidoja 
savu DRAWBOT robotu un to 
notestēja, izveidoja savu spiesto 
plati (PCB), pie kuras lodēja 
elementus, lai varētu darbināt 
savu robotu. Skolēniem mācīja 
darboties ar mēraparātiem, viņi 

Straupes pamatskolas skolēni 
piedalās RTU nodarbību ciklā

iepazina pasīvās un aktīvās kom-
ponentes elektronikā.  

Skolēni vērtē:
• iemācījāmies lodēt, prog-

rammēt un taisīt robotus;
• veidojām luksofora mik-

roshēmu;
• uzzinājām, kā darbojas 3D 

printeris;
• iemācījāmies par strāvu 

(kas ir vati, omi, spriegums, 
ampēri);

• apguvām iemaņas darbo-
ties Sketchup programmā, kur 
var uzzīmēt detaļas, kuras pēc 
tam izprintē ar 3D printeri;

• iepazinām programmēša-
nas programmu Arduino, izman-
tojām to, lai rakstītu programmu 
uz Arduino platēm;

• ieguvām jaunu pieredzi 
tehnoloģijās, katra nodarbība 
bija kas jauns.

Sanita Kārkliņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

22. februārī Straupes pamat-
skolas 2. un 3. klases skolēni 
apmeklēja interaktīvu Zem-
ūdens pasaules ekspedīcijas 
izstādi modes un izklaides cen-
trā “Rīga Plaza”.

Aizraujošā ekskursija notika 
gida pavadībā.  Ekskursijas 
sākumā mums bija iespēja 
apskatīt pasaulslavena kuģa 
repliku, kas bija daļa no nozī-
mīgiem zemūdens atklāju-
miem. Izstādē mēs apskatījām 
divus iespaidīgus ūdenslīdēju 
tērpus – vienu, kas atspoguļo 
ūdenslīdēju vēsturiskos tērpus, 
otru – ar mūsdienu ūdenslīdēju 
aprīkojumu. Seno tērpu sauc par 
skafandru. Izstādē bija iespēja 
iepazīties ar  pasaules slaveniem 

atklājējiem un viņu lielākajiem 
sasniegumiem. Mēs uzzinā-
jām, ka Kristofors Kolumbs bija 
ievērojams jūras braucējs, kurš 
1492. gadā atklāja Ameriku. 

Izstādē iepazinām zemūdens 
pasauli. Noskaidrojām, ka zem-
ūdens pasaule atšķiras no saus-
zemes pasaules.  Uzzinājām, 
ka zivis pēta zooloģijas apakš-
nozare – ihtioloģija. Redzējām 
tunci, zandartu, akmens zivi, 
āmurhaizivi. Priecājāmies par 
koraļļu rifu burvīgumu un zem-
ūdens krāšņumu.  

Izstāde palīdzēja mums 
izprast jūru un okeānu vēsturi. 
Uzzinājām par ekspedīcijām un 
zinātnes atklājumiem mūsdie-
nās.  Ekskursijas beigās katrs 
dalībnieks saņēma sertifikātu 
par aktīvu piedalīšanos. 

Elita Pakalne,
Straupes pamatskolas skolotāja 

“Sarunas pilī” 16. februārī jau otro 
reizi aicināja iepazīties ar mūsdienās 
pieprasītām profesijām. Īpaši gaidīti tiek 
vecāko klašu skolēni, kuriem ir svarīga 
pareizā izvēle. Pirmajā reizē klausītāji 
tika iepazīstināti ar skolā realizēto 
projektu “Esi līderis!” un skolotājas 
Ivetas Adamsones pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Vāciju. Kārlis Grīntāls 
saistoši pastāstīja par programmētāja 
profesiju un ar to saistītajām privi
lēģijām – ceļošanu. 

Arī šoreiz – divu profesiju pārstāvji. 
Ieva Kreituze pre zentēja savu profesiju – 
dizainu un arhitektūru. Ieva uzsvēra Ēnu 
dienu nozīmīgumu, lai pēc iespējas agrāk 
gūtu pārliecību par savu izvēlēto profesiju 
un nekļūdītos tās izvēlē. Jaunietim ir 
svarīgi būt neatlaidīgam, lai sasniegtu to 
līmeni, kad darbs ir arī kā vaļasprieks. 
Nepieciešamas arī sadarbības prasmes. Kā 
saldais ēdiens, ko sniedz arī šī profesija – 
iespēja ceļot. Sīkāk Ieva pastāstīja par 

Kembridžu.
Nu jau arī Matīsu Apsīti mēs varēsim 

saukt par savējo, jo brīvais laiks no 

bija interesanti iepazīties ar skolas dzīvi 
pils mūros, mums bija vēl interesantāk 
uzzināt par to, kā plānot, organizēt savu 
dzīvi, meklēt sevī talantus, sajust īsto 
virzienu, lai ar prieku varētu mācīties un 
darbu darīt. Matīss Apsītis ir sertificēts 
būvinženieris, tāpēc īpaši vērsās pie 
skolēniem, kam padodas matemātika, – 
nepalaist vējā savu talantu. Prezentācijā 
varējām redzēt Z torņus, vairākus 
projektus Jūrmalā un Rīgā gan tapšanas 
stadijā, gan jau uzbūvētus un apdzīvotus. 
No 2009. gada Matīss nodarbojas ar 
aitkopību. Kā pats saka – tā ir nervu 
nomierināšanas līdzeklis. Un nobeigumā 
atkal ceļojumi – gan slēpošana kalnos, gan 
silto zemju burvība. 

Par šo pasākumu ciklu rūpējas Ieva 
Kreituze, piesaistot sponsorus, kas 
nodrošina gardus našķus, lai klausīties 
un skatīties varētu nepiespiestā gaisotnē. 
Ieva saka paldies atbalstītājiem: Straupes 
pamatskolai, Straupes maiznīcai, PKS 
“Straupe” un IK “Aijas Kūkas”.

Sarunas pilī

Zemūdens pasaules 
ekspedīcijas 
izstāde

darba arhitektu birojā Rīgā tiek pavadīts 
Straupes “Purkatās”, rūpējoties par 
gana lielu aitu ganāmpulku. Matīsam 

Straupes pamatskolas skolēni apgūst prakstiskās iemaņas RTU nodarbību ciklā.

Straupes pamatskolas skolēni, apmeklējot izstādi "Zemūdens 
pasaules ekspedīcijas".

Ieva Kreituze stāsta Straupes pamatskolas skolēniem par savu profesiju. 
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Iluta Beķere, 
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Iedzīvotāji ir mūsu lielākā bagātība. 
Īpaši tie iedzīvotāji, kuri kādu no Pārgau-
jas novada pagastiem par savu dzimto 
sauc jau kopš dzimšanas. Šie iedzīvotāji 
bieži vien var pastāstīt daudz interesantu 
un vēl neatklātu faktu par savu dzimtu, 
par novadu, par tradīcijām, kultūras dzīvi 
pirms vairākiem gadu desmitiem. 

Termins “Latvijas simtgade“ jau daudz-
kārt ir izskanējis pagājušajā gadā, bet 
šogad to dzirdēsim vēl biežāk, jo 2018. 
gads ir mūsu valsts simtgades gads, kas 
ir ne tikai svinību un svētku gads, bet arī 
laiks, kad īpaši tiecamies stiprināt savas 
saknes, izzināt savas dzimtenes vēsturi un 
lepoties ar to, kas ir Latvija, kas ir mūsu 
novads, kas esam mēs un kādas ir mūsu 
tradīcijas. Tieši tāpēc visa gada garumā 
veidosim stāstu sēriju par tiem novada 
iedzīvotājiem, kuri Pārgaujas novadu par 
savu dzimteni saukuši visu vai lielāko 
daļu sava mūža. 

Martā viesojos Stalbes pa gastā pie 
Rūtas Balodes, kura dalījās savās atmiņās 
un pārdomās par to, kas piedzīvots trijās 
ceturtdaļās no simt gadiem, kā arī par to, 
ar kādām domām viņa sagaida simtgadi.  

Rūta Balode apgalvo, ka par to, kas 76 
gados piedzīvots varot uzrakstīt veselu 
romānu. Visa dzīve pavadīta Stalbes 
pagastā. 

R. Balodes mūžs iesākās Daibē. 
“Es nedzimu augstas kārtas
Dižbagāta tēva meita.
Dieviņš lika man ienākt
Krietnu ļaužu vidiņā,” 
ar tautasdziesmu Rūta Balode iesāk 

stāstījumu par savu bērnību. “Rentnieku 
ģimenē Daibes “Aizpurēs” izaugām pieci 
bērni. Māja atradās kalna galā un visap-
kārt tai bija purvs. Piekļūt mājai varēja pa 
vienu šauru zemes strēmeli. Ne pārnestā, 
bet tiešā nozīmē vienā ēkā atradās dzīvo-
jamā istaba, piedarbs un rija. Pirmās bēr-
nības atmiņas saistās ar rudzu pļaušanu, 
statiņiem un kulšanu, kā arī ar 1949. gada 
25. martu, kad ar brāli sēdējām pie loga 
un vaktējām. Man bija 7 gadi, es neapzinā-
jos briesmas, bet man likās, ka tas varētu 
būt vesels piedzīvojums – ceļojums uz 
Sibīriju. Ģimenes iedzīve divās pauniņās 
bija salikta. Dieviņš pasargāja.” Bērnība 
pavadīta laimīgi, par to liecina arī atmi-
ņas par nedarbiem un pēdējo pērienu, 
kas tika saņemts Staļina bēru dienā, jo 
Rūta Balode, nākot no skolas mājās, kopā 
ar brāļiem baudījusi ziemas priekus uz 
kalniņa. Par to arī bijis pēriens, ka viņa 
kā apzinīgākā un vecākā nav brāļus uz 
mājām atvedusi. 

R. Balode atceras laiku, kad Daibe bija 
apdzīvotāka: “Tur bija visas pilnvērtī-
gai dzīvošanai nepieciešamās iestādes 
– pagasta pārvalde, skola, pasts, veikals, 
ambulance. 1949. gadā, bēgot no bada, 
Daibē saradās bezgala daudz krievu tau-
tības cilvēku, visas mājas bija pilnas un 
tajās dzīvoja pat pa vairākām ģimenēm. 
Katru dienu skolā parādījās kāds jauns 
skolēns, kas bija arī iemesls tam, ka mācī-
bas notika divās valodās – latviešu un 
krievu. Daibē bija arī daudz mazsaimnie-
cību, kuru nosaukumi šobrīd kartē vairs 
nav atrodami un esošās tagad var saskai-
tīt uz abu roku pirkstiem. Tukšums Daibē 
radās tad, kad pazuda pagasta pārvalde, 
ambulance, pasts, pienotava un skola.”

Savas skolas gaitas, pēc Daibes sko-
las absolvēšanas, Rūta Balode turpināja 

Cēsīs – 2. septiņgadīgajā skolā: “Uz Cēsīm 
devos ar kravas mašīnu, kas brauca uz 
Cēsu maizes kombinātu. Lai tiktu mājās, 
pēc nedēļu ilgas dzīvošanas internātā, 
uz Raiskuma kroga trepēm tika gaidīta 
maizes kombināta mašīnas parādīšanās. 
Reiz ar brāli nesagaidījām to mašīnu un 
ar kājām gājām uz mājām. Ieradāmies 
pēc divpadsimitiem naktī, bet mums bija 
tādas bailes, ka nevarējām parunāt – bija 
rudens, tumšs, un bija jāpāriet pāri pur-
vam. Brāļa kurpes pēc purva pāriešanas 
bija divās daļās.” 

Arī tālākās skolas gaitas Balodes kun-
dze atceras spilgti: “Vidusskolu pabeidzu 
Cēsīs ar domu tālāk studēt ķīmiju, jo bija 
zināms, ka Olainē un Valmierā ir nepiecie-
šami speciālisti, bet manas ķīmijas zinā-
šanas bija pašvakas, un universitātē es 
netiku. Atceros tik vienu reizi, kad mate-
mātikas skolotāja par stundas kavējumu 
gribēja man rakstīt piezīmi, paskatījās 
manā dienasgrāmatā un aizrādīja, ka man 
rokraksts kā dakterim un saprast varot 
tikai pirmo burtu. Ja es būšot grāmat-
vede, tad manus rakstītos dokumentus 
neviens nesapratīšot. Es tikai atcirtu, ka 
nekad mūžā nebūšu grāmatvede. Taču 
vairākkārt dzīvē esmu pārliecinājusies, ka 
nekad nedrīkst teikt “nekad”, jo liktenim 
patīk visādus jokus izspēlēt.”

Pēc vidusskolas tika uzsāktas mācības 
Jēkabpils tehnikumā. Pēc tā absolvēša-
nas, Rūta Balode atgriezās pie vecākiem, 
Stalbē un vajadzēja atrast darbu. R. Balo-
des tēvs devies pie toreizējās padomju 
saimniecības “Stalbe” direktora prasīt, 

vai meitai kāda darbvieta neatrastos. 
“Tajā brīdī grāmatvedībai nebija man, 
ko piedāvāt, un mani norīkoja darbā par 
kontrolasistenti pie zootehniķiem boni-
tēt lopus. Es pat nezināju, ko tāds vārds 
“bonitēt” nozīmē,” ar smaidu atceras 
Rūta. “Bija lielas grāmatas, kurās kaut kas 
bija jāraksta. Es ar savu nezināšanu tikai 
nokaitināju zootehniķus, tāpēc drīz vien 
direktors mani iecēla par grāmatvedi. Tā 
1962. gadā uzsāku grāmatveža darba gai-
tas.” Rūta Balode pēc labākās sirdsapziņas 
veica savu darbu, un jau 1969. gadā viņa 
kļuva par valsts saimniecības “Stalbe” gal-
veno grāmatvedi. Deviņdesmitajos gados 
saimniecība pārtapa par paju sabiedrību, 
bet 1993. gadā uzsākts darbs par grāmat-
vedi Piensaimnieku kooperatīvā sabied-
rība “Straupe”. Darba pieredzē veidoti 49 
gada pārskati. Rūtas Balodes darba piere-
dze ir vērā ņemama, jo ne velti 2016. gadā 
saņemts apbalvojums “Par mūža iegul-
dījumu grāmatvedībā”. “Jā, darba gadi 
devuši pieredzi, kas ir par iemeslu tam, 
ka pat man nav saprotams, kā tagad tiek 
aprēķināts diferencētais neapliekamais 
minimums. Es kā grāmatvede vēl tagad 
pārdzīvoju arī par paju sistēmu, kas bija 
deviņdesmitajos, jo redzēju, kā šis pro-
cess tika palaists bezkontrolē, neapliekot 
pajas ar nodokļiem un atļaujot par santī-
miem tās pārpirkt. Tā bija ne tikai lauku, 
bet arī visas valsts izlaupīšana. Ražošana 
vairs nav tik attīstīta, bet no kurienes tad 
valsts kasē radīsies nauda? Es pieredzēju, 
kā sabruka PSRS. Ja šādi turpināsim saim-
niekot, tad drīz sabruks arī Eiropas Savie-

nība, un ilgi nebūs jāgaida. Tas varbūt par 
skaļu ir teikts, bet zinātnieki jau par to 
runā,” viedokli pauž Rūta. “Ir saņemtas 
daudzas atzinības par labi veiktu darbu, 
tāpēc arī es esmu no sirds pateicīga tiem 
cilvēkiem, ar kuriem kopā man ir bijusi 
tā iespēja strādāt. Es vienmēr ar prieku 
domās atceros un pateicībā pieminu 
savus kolēģus.”

Ikdienu agrāk aizpildījušas arī sabied-
riskās aktivitātes. Tika dejots deju kolek-
tīvā, kā arī pabūts 3 dziesmu un deju svēt-
kos. Dejošana sagādāja prieku un svētku 
sajūtu. “Stalbē vispār darbojās izcili kul-
tūras darbinieki – Sarma, Lauma un Ilze. 
Lai vai kādi svētki tika svinēti, tie vienmēr 
bija pārdomāti un izdevušies – varēja 
just, ka tur visa sirds un dvēsele iegul-
dīta,” stāsta R. Balode. Un tieši svētkos 
tika iepazīta arī mūža mīlestība: “Stalbē 
atklāja mehāniskās darbnīcas un notika 
karnevāls. Tad iepazinos ar Imantu. Viņš 
bija tikko atgriezies no armijas. Pēc tam 
strādāja par celtnieku tāpat kā mans tēvs. 
Viņu darbi vēl tagad redzami novadā. Ar 
Imantu kopā nodzīvojām 48 gadus, izau-
dzinājām 3 bērnus, visi tepat novadā, nav 
nekur izceļojuši. Ir seši mazbērni un 5 
mazmazbērni, kuru pulciņš, cerams, vēl 
pieaugs.”

Tagad Rūta savu brīvo laiku pavada, 
priecājoties par bērniem, mazbērniem un 
mazmazbērniem, lasot grāmatas, rūpējo-
ties par vistām un daudzām puķu dobēm, 
kas atrodas pie mājas Stalbē. Ļoti patīk 
apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, 
kā arī ar aizrautību sekot līdzi aktualitā-
tēm sportā.  

Rūta saka, ka pats galvenais esot dzī-
vot ar labestību, neturot sevī naidu, kā 
arī svarīgi ir pateikt paldies tiem, kuri ir 
ko labu darījuši tev. Ar tādu pārliecību arī 
viņa dzīvo savu dzīvi un mūsu sirsnīgo 
sarunu beidz ar dzejas rindām 

“Cik manam mūžam dienu,
To nezinu es teikt.
Esmu dzimusi, lai arvienu,
var dzīvi priekā sveikt.”
Sakām paldies Rūtai Balodei par 

izsmeļošo un sirsnīgo sarunu un dalīša-
nos atmiņās. Novēlam, lai nekur nepazūd 
dzīvesprieks un enerģiskums!

Ja ir zināms vēl kāds novadnieks, kurš 
varētu pastāstīt ko interesantu par savu 
dzīvi, dzimtu un par kādu no novada 
pagastiem, aicinām rakstīt uz avize@par-
gaujasnovads.lv, un iespējams tieši par 
viņu varēs lasīt kādā no nākamajiem “Pār-
gaujas Novada Vēstis” numuriem.

Novadnieku stāsti. ¾ no simta Stalbē

Pārgaujas novads ir partneris Eiropas 
Savienības programmas „ERASMUS+: Jau-
natne darbībā” 3. pamatdarbības „Struk-
turētais dialogs: jauniešu un jaunatnes 
politikas veidotāju tikšanās” projekta 
“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr.20161LV02KA347001061, kura 
rezultātā Pārgaujas novadam tiks izvei-
dots savs plānošanas dokuments – Jau-
natnes politikas stratēģija, kas pēc tam 
kalpos par pamatu darbam ar jaunatni. 
Jaunatnes politikas stratēģija ir plāno-
šanas dokuments laika periodam 2019. 
– 2023. gadam , kas nosaka darba ar jau-
natni attīstības prioritātes, rīcības virzie-
nus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus 
un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanai. Stratēģija ir pirmais jau-
natnes lietu plānošanas dokuments Pār-
gaujas novadā, kas kalpo par pamatu jau-
natnes jomas attīstībai un tiek balstīts uz 
prioritārajām jomām: institucionālās sis-
tēmas darbā ar jaunatni īstenošanai uzla-
bošanu, darba ar jaunatni stratēģiskā plā-
nošana, finanšu resursi jaunatnes darbā, 
jauniešu informētību, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un dalība jauniešu organizā-
cijās un iniciatīvu grupās, lietderīgu brīvā 
laika pavadīšanu, sociālo aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un drošību, jauniešu 
nodarbinātību, kā arī veselību.

Projekts “Jaunatnes politikas stratēģi-
jas izstrāde” (Nr. 2016-1-LV02- KA347-

Pārgaujas novadam tiek izstrādāta jaunatnes 
politikas stratēģija

001061) tiek īstenots, sadarbojoties jau-
natnes lietu speciālistiem, deputātiem un  
jauniešiem no Pārgaujas, Amatas, Cēsu, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas 
un Vecpiebalgas novadiem.

Stratēģijas izstrāde kopumā ilgst divus 
gadus – līdz 2018. gada 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”.

R. Balode 2016. gadā, saņemot apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu grāmatvedībā”

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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Madara Gasiņa,
kultūras pasākumu vadītāja

Ar sešu vokālo ansambļu pie-
dalīšanos, Cēsu sanatorijas inter-
nātpamatskolā aizvadīta vokālo 
ansambļu skate, kurā piedalījās 
arī Pārgaujas novada senioru 
vokālais ansamblis “Laika ritmi” 
un sieviešu vokālais ansamblis 
“Pārgaujas lakstīgalas”. Katrs 
kolektīvs izpildīja trīs brīvi izvē-
lētas dziesmas. Ansambļu snie-
gumu vērtēja pieredzes bagāti 
jomas pārstāvji – Cēsu koru 
apriņķa virsdiriģents Mārtiņš 
Klišāns, Cēsu izglītības iestāžu 

tējiem, kā arī ir iespēja pavērot 
un salīdzināt citu kolektīvu snie-
gumu.

Pēc visu dziesmu noklausī-
šanās, darbs bija sācies žūrijai. 
Žūrija, uzrunājot kolektīvus, 
atzina, ka ar katru gadu vēr-
tēšanas process paliek ar vien 
grūtāks, jo izvēlētais repertuārs 
paliekot ar vien sarežģītāks un 
interesantāks, kā arī mākslinie-
ciskais līmenis aug. 

Liels prieks par mūsu Pār-
gaujas novada ansambļiem, 
jo, saskaitot žūrijas piešķir-
tos punktus, abi ieguva aug-
sto I pakāpi. Senioru vokālais 
ansamblis “Laika ritmi” ieguva 
41,5 punktus, bet sieviešu 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
Lakstīgalas” ieguva 43 punktus. 
Ansambļa “Pārgaujas lakstī-
galas” iegūtais rezultāts dod 
iespēju kolektīvam startēt arī 
nākamajā skates konkursa kārtā. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
lepojas ar ansambļu iegūtajiem 
rezultātiem skatē, novēlot arī 
turpmāk tiekties uz izcilību, 
tādejādi sasniedzot labus un vēl 
labākus rezultātus arī turpmāk.

Izturību, līksmu prātu un labu 
veselību turpmākajās dziesmu 
gaitās!

Februārī aizvadīta Cēsu apriņķa 
vokālo ansambļu skate

Inta Rajecka,
Stalbes vidusskolas bibliotekāre

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
2017./2018. mācību gadā uzsāka jaunu kampaņu 
5. un 6. klases skolēniem – Skaļās lasīšanas sacen-
sības. Kāpēc? LNB Bērnu literatūras centrs vēlas 
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un 
interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt inte-

resi par grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasī-
šanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Lai sagatavotos sacensībām, Stalbes vidussko-
las bibliotēkā notika skaļās lasīšanas nodarbības 
tiem 5. un 6. klašu bērniem, kuri labprāt gribēja 
pilnveidot savu lasītprasmi. Viņiem bija jāizvēlas 
sava mīļākā grāmata, jāatrod interesants frag-
ments, jāapgūst prasmes lasīt izteiksmīgi, skaidri 
un saprotami, piemērotā tempā, aizraujot klausī-
tājus.

Sacensību 1. kārta, kurā lasītprasmi demons-
trēja 8 skolēni, notika skolā novembra beigās.  
Par uzvarētājiem kļuva Santa Solovjova (1.vieta), 
Emīls Dārziņš (2. vieta), Līga Laudiņa un Markuss 
Raivo Tauriņš (abiem 3. vieta). Taču uz 2. kārtu – 
reģionālajām sacensībām Cēsu Centrālajā biblio-
tēkā – varējām virzīt tikai 2 bērnus.

6. martā Santa un Emīls (abi no 5. klases) devās 
uz Cēsīm, kur rādīja savu lasīšanas prasmi piere-
dzējušai žūrijai – rakstniecēm Ainai Karelei un 
Gunai Rukšānei, kā arī A. Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas runas kultūras skolotājai Ilonai Tau-
niņai.

Reģionālajās sacensībās piedalījās 14 skolēni. 
Mūsu skolas pārstāvji kļuva par uzvarētājiem arī 
reģionālajās sacensībās – žūrija 1. vietu piešķīra 
Emīlam Dārziņam, bet 2. vietu Santai Solovjovai. 
Emīls pārstāvēs mūsu reģionu arī Nacionālās ska-
ļās lasīšanas sacensību 3. kārtā Rīgā – Gaismas pilī. 

Visi bērni, lasot grāmatas un attīstot savas 
uzstāšanās prasmes, ir  ieguvēji. Piedaloties skaļās 
lasīšanas nodarbībās, bērni uzzina par grāmatām, 
kuras paši nav lasījuši, attīsta izteiksmīgas runas 
prasmes, dod viens otram padomus, izrāda cieņu, 
mācās izteikt kompli mentus.

Pirmo reizi - Nacionālās 
skaļās lasīšanas sacensības

Stalbes vidusskolas bibliotekāre Inta Rajecka ar 
konkursa 1. vietas ieguvēju Emīlu Dārziņu un 2. 
vietas ieguvēju Santu Solovjovu.

Senioru vokālais ansamblis "Laika Ritmi" vokālo ansambļu skatē.

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

Arī šajā sezonā SK “Pārgauja” 
florbolisti saviem līdzjutējiem 
un atbalstītājiem sagādājuši 
ne vienu vien nervus kutinošu 
momentu. 

Neapšaubāmi, viens no 
sezonas zīmīgākajiem notiku-
miem ir iekļūšana Elvi florbola 
līgas pusfinālā, ko nodrošināja 
uzvara ceturtdaļfināla fināla 
7. spēlē, 15. martā Lielvārdes 
sporta centrā, izslēdzot no tālā-
kas sacensības regulārā turnīra 
uzvarētājus “Lielvārde/Fatpipe”. 
SK “Pārgauja” savu uzvaru guva 
saspringtā spēlē, saglabājot 
intrigu līdz pat pēdējam spē-
les brīdim, kad tikai pēcspēles 
metienu sērijā tika noskaidroti 
uzvarētāji. Divas minūtes pirms 
pamatlaika beigām Lielvārdes 
komanda panāca divu vārtu pār-
svaru – 3:5, kas šķita pietiekami 
drošs, tomēr SK “Pārgauja” ātri 
vien, nomainot vārtsargu pret 
sesto laukuma spēlētāju, izdevās 
panākt neizšķirtu, kad vārtus 
guva Oskars Balodis un Gvido 
Lauga. Abām komandām esot 
ļoti piesardzīgām, bez gūtiem 
vārtiem tika aizvadītas desmit 
papildlaika minūtes. Arī pēcspē-
les metienu sērijā komandām 
nepietika ar pieciem metieniem 
katrai, lai gūtu izšķirošo pār-
svaru. Sestajā sērijā Lielvārdes 
komandas spēlētājam Tomam 
Akmeņlaukam neizdevās apspē-
lēt Renāru Arāju, bet Artūra Jur-
ševska metiens atnesa Stalbes 
komandai uzvaru ar 6:5 un vietu 
pusfinālā.

SK “Pārgauja” komandai bija 
dota tikai viena diena atpūtai, 
jo jau 17. martā Vidzemes olim-
piskajā centrā bija jāstājas pretī 
FBK “Valmiera”, kura pirmajā 
sērijas spēlē svinēja uzvaru ar 
1:9. Toties SK “Pārgauja” jau 
nākamajā dienā spēja atspē-
lēties, ar 3:2 uzvarot spēlē un 
panākot 1:1 izslēgšanas spēļu 

sērijā. 
Aizvadītājā nedēļas nogalē, 

24. un 25. martā, Cēsu sporta 
kompleksā notika pusfināla 3. 
un 4. spēle starp SK “Pārgauja” 
un FBK “Valmiera”. Sestdien Stal-
bes florbolisti piekāpās Valmie-
ras komandai ar rezultātu 2:8. 
Svētdien SK “Pārgauja” līdzju-
tējiem sagādāja kārtējo intrigu. 
Trešais periods sākās ar valmie-
riešu pārsvaru 3:5. Šāds rezul-
tāts saglabājās 10 minūtes, bet 
51. minūtē rezultatīvu metienu 
izdarīja Gvido Lauga, panākot 
4:5. Spēles 58. minūtē SK “Pār-
gauja” gūst vēl vienus vārtus 
Olafa Zvīņa izpildījumā, kas 
nozīmē, ka pusotru minūti pirms 
pamatlaika beigām rezultāts tiek 
izlīdzināts un tāds paliek arī līdz 
trešā perioda beigām. Spēles 
papildlaiks ilga 6 minūtes, kad ar 
ļoti precīzu metienu izcēlās Lau-
ris Ābols, nodrošinot «Pārgau-
jai» ļoti svarīgu uzvaru ar 6:5, 
bet sērijā izlīdzinājumu  2:2.

 Paldies līdzjutējiem par skaļo 
atbalstu tribīnēs! 

Nākamās pusfināla spēles 
starp SK “Pārgauja” un FBK 
“Valmiera” tiks aizvadītas 31. 
martā plkst. 17.00 Vidzemes 
olimpiskajā centrā un 7. aprīlī 
plkst. 16.00 Cēsu sporta kom-
pleksā.

Nāc un atbalsti savējos!

Informējam, ka 14. aprīlī 
“Arēnā Rīga” norisināsies Latvi-
jas 25. čempionāta florbolā ELVI 
florbola līgas sezonas gaidītākais 
notikums – spēles par medaļām 
un čempionu kausiem. Ieejas 
biļetes uz šiem florbola svēt-
kiem ir nopērkamas internetā 
www.bezrindas.lv. SK Pārgaujas 
fanu zona 113 sektorā pa kreisi, 
114 pa labi. Vietu skaits ierobe-
žots. 

Aktualitātēm par komandu 
iespējams sekot līdzi SK “Pār-
gauja” Facebook lapā https://
www.facebook.com/SKPar-
gauja/ .

SK “Pārgauja” 
turpina cīņu 
Elvi florbola līgas 
pusfinālā

koru apriņķa virsdiriģente Ilga 
Šķendere, un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra koru un vokālo 
ansambļu eksperts Lauris Goss.

Sarunās ar kolektīvu dalīb-
niekiem pirms skates, lielāko-
ties visi atzina, ka satraukums 
ir jūtams. Un tas ir saprotams, 
ņemot vērā, ka katrs kolektīvs 
ir ieguldījis lielu darbu un laiku 
sava skanējuma attīstīšanā un 
pilnveidošanā. 

 Skate vienmēr ir kā labs 
atskaites punkts kolektīviem, 
jo var salīdzināt progresu, 
izaugsmi, uzklausīt komentārus 
un ieteikumus no jomas lietpra- Foto: Latvijas Florbola savienība

https://www.facebook.com/SKPargauja/
https://www.facebook.com/SKPargauja/
https://www.facebook.com/SKPargauja/
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7. aprīlī plkst. 18.00 Rais-
kuma pagasta tautas namā 
“Auciemmuiža” tiks rādīta 
dokumentālā filma “TURPI-
NĀJUMS”. 

Pieci Latvijas bērni no dažā-
diem Latvijas novadiem sāk iet 
pirmajā klasē. Kārlim ir stipras 
ģimenes saknes Latvijas laukos, 
Gļeba vecvecāki Latvijā iebrau-
kuši tikai padomju gados, Zanes 
ģimene ir pirmās paaudzes pil-
sētnieki, Anastasijas ģimene 
no pilsētas pārcēlusies uz lau-
kiem, bet Anetes mamma dzīvo 
Anglijā. Viena gada vērojums 

7. aprīlī  plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta 
tautas namā 
“Auciemmuiža”

Dokumentālā filma 
“TURPINĀJUMS”

Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta 
pēcpusdiena Stalbē

par to, kas notiek bērna prātā.
Veidotāji: režisors – Ivars 

Seleckis, varoņu izpēte – Dace 
Dzenovska, galvenais opera-
tors – Valdis Celmiņš, kompo-
nists – Kārlis Auzāns, skaņu 
režisors – Ernests Ansons, mon-
tāžas režisore – Andra Drošs, 
scenārija un montāžas konsul-
tante – Krista Burāne, asociētais 
producents – Inese BokaGrūbe, 
producenti – Antra Gaile un 
Gints Grūbe. 

Filmas garums 95 minūtes.
Ieejas maksa 1 EUR.

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

8. martā, kad visa pasaule 
atzīmē Starptautisko sieviešu 
dienu, uz tai veltītu pēcpusdienu 
Stalbes tautas namā pulcējas arī 
Pārgaujas novada iedzīvotāji. 

Pirms pasākuma Stalbes tau-
tas nama foajē jau bija jūtama 
īpaši rosīga un svinīga atmos-
fēra, jo visus pasākuma apmeklē-
tājus tur sagaidīja rakstošā dārz-
niece Guna Rukšāne. Arī Gunai šī 
diena bija īpaša, jo tieši 8. martā 
notika dārznieces jaunākās grā-
matas “Flokši” atvēršana. “Grā-
mata ir kā bērns. To iecer, iznēsā 
un tad laiž pasaulē. Sapņot par 

Viegli bija arī meklēt materiālus 
par dabiskajām flokšu augte-
nēm ASV un Kanādā. Grūtības 
sākās ar selekcijas attīstības 
pirmsākumiem – pat visvare-
nās interneta dzīles reizumis 
varēja vien kusli palīdzēt ar 
kādu vārgu informācijas drusku. 
Mēnešus trīs es mocījos meklē-
dama saviem flokšiem radīšanas 
gadus un selekcionārus. Taču, jo 
grūtāk, jo lielāks gandarījums 
par rezultātu. Nu jauks man tas 
bērns ir sanācis,” par savu vei-
kumu stāsta grāmatas “Flokši” 
autore Guna Rukšāne. 

Pasākuma apmeklētājiem tika 
piedāvāta izzinoša, ilustratīva 
un informatīva prezentācija par 
flokšiem, kā arī tika dota iespēja 
iegādāties autores parakstītu 
grāmatu. Jaunās grāmatas 

tīkotāji stājās garā rindā, kā 
arī uzdeva Rukšānes kundzei 
jautājumus un lūdza padomus 
ar flokšiem un dārzniecību 
saistītos tematos. 

Pasākuma izskaņā par muzi-
kāliem pārsteigumiem gādāja 
mūziķis Vilnis Daņiļēvičš, kurš 
izpildīja skanīgas un tautā jau 
labi zināmas dziesmas. 

Sakām paldies Gunai Rukšā-
nei par ieguldījumu grāmatas 
“Flokši” tapšanā. Ikviens, kura 
aizraušanās ir dārzniecība, īpaši 
flokšu audzēšana, spēs novērtēt 
grāmatu un tās satura vērtību. 
Paldies jāsaka arī Grietai Gros-
bergai, kurai pieder iniciatīva 
par pasākuma rīkošanu. G. Gros-
berga iegul dījusi daudz darba, 
lai pasākums notiktu un būtu 
izdevies.

flokšiem, apcerēt to smaržu ir 
vienkārši un viegli, bet tad jāsāk 
rakstīt. Iecerēta nopietna grā-

mata ar skaistām bildēm, kuru 
man, paldies dievam, netrūkst, 
jo flokšus audzēju jau 15 gadus. 

Rudīte Vasile,
Projekta HANSA koordinatore 
Pārgaujas novadā

Gatavojoties 38. Starptautis-
kajām Hanzas dienām, kas šogad 
notiks Rostokā, svētku rīkotāji 
vēlas izveidot izstādi, kurā aicina 
piedalīties visu Hanzas pilsētu 
radošākās personības. 

Izstādes mērķis ir parā-
dīt Hanzas savienības no  zīmi 
pagātnē un nākotnē. Eks  po  zīcijā 
paredzēts iekļaut modernus vai 
vēsturiskus mākslas priekšme-
tus, kas atspoguļotu saikni starp 
Hanzas pilsētām pagātnē vai 
tagadnē. Mākslas objekts varētu 
būt gan glezna, skulptūra vai cita 

veida mākslas darbs.
Mākslas priekšmeti paliktu 

kā Hanzas pilsētu dāvana Rosto-
kas pilsētai.

Tomēr, lai atbalstītu māks-
liniekus, Rostoka piedāvā līdz 
1000 EUR katrai pilsētai mākslas 
darba radīšanas izmaksu segša-
nai. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
lūdz līdz 10. aprīlim atsaukties 
māksliniekus, kuri vēlētos radīt 
darbu iesniegšanai izstādē un 

Aicinām radīt mākslas 
darbu starptautiskai 
HANZAS izstādei

piedāvāt idejas skici.
Projekta HANSA vadības gru

pa, pieaicinot ekspertus, izvērtēs 
iesniegtās idejas un vienosies ar 
mākslinieku par tālāko darba 
gaitu. 

Izstādes svinīgā atklāšana 
notiks 23. jūnijā Starptautiska-
jās Hanzas dienās Rostokā. Pare-
dzēts, ka izstāde tiks veidota kā 
ceļojošā izstāde, kas tiks vesta 
uz dažādām Hanzas pilsētām.

Guna Rukšāne grāmatas "Flokši" atvēršanā.
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Pārgaujas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums   “Pārgaujas Novada Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:  
Pārgaujas novada pašvaldība.   

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv
Iznāk reizi mēnesī.

Metiens 1600 eksemplāri.  
Paldies visiem, kuri palīdzēja 
materiālu un avīzes tapšanā!Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  4. un 18. martā

22. aprīlī plkst. 14.00  Straupes tautas namā
22. aprīlī plkst. 14.00 Straupes 

tautas namā notiks muzikāla un 
joku pilna koncertizrāde 

“LAIMES FORMULA” 
ar Jāni  Paukštello 

un Lailu Ilzi Purmalieti.
Laime ir visiem saprotams un 

reizē ļoti noslēpumains jēdziens. 
Dažreiz šķiet, ka kādam ir viss, 
lai būtu laimīgs, bet viņš tāds nav, 
bet citam atkal ir dots tik maz, bet 
viņš  spēj būt ļoti laimīgs un pat 
dalīties savā laimē ar citiem.  Kas 
ir šī noslēpumainā LAIME un vai 
eksistē kāda formula, kā to sasniegt?  
Tautā iemīļotais Dailes teātra un 
kino aktieris Jānis Paukštello kopā 
ar dziedāju un komponisti Lailu 
Ilzi Purmalieti ir izveidojuši jaunu 
muzikālu koncertizrādi “Laimes 
formula”,  kurā nopietni, nenopietni 
un muzikāli meklē atbildes uz šiem 
jautājumiem. 

Skatītāji ir pieraduši pie liriskā un 
nopietnā Jāņa Paukštello un nereti 
ir aizmirsuši, ka viņš ir arī izcils 
humora aktieris, kurš savulaik tieši 
ar kino lomu  filmā “Mans draugs – 
nenopietns cilvēks” iemantoja mil-
zīgu skatītāju mīlestību. Izrādē Jānis 
smīdinās skatītājus gan stāstot, savus 
piedzīvojumus apgūstot svešvalodas, 
gan  iepazīstot mūsdienu tehnoloģi-
jas, gan dodoties atpūsties uz ārze-
mēm,  gan daloties novērojumos par 
ģimenes dzīvi.  Laila Ilze Purmaliete 
viņam būs gan atraktīva skatuves 
partnere dialogos un komiskajās 
situācijās, gan muzikālajos priekšne-
sumos.

Ieejas maksa 3,50 EUR.
Biļešu rezervācija pa tālr. 

22485145 (Madara).

Ā

Lieldienu jampadracis Rozulā! 
1. aprīlī plkst. 13.00:
• no 12.45 – olu krāsošana;
• 13.10 – Lieldienu koncerts kopā 

ar Ēveles pagasta tautas nama jauniešu 
vokālo ansambli "Naktsvijoles", pēc 
koncerta lielā olu kauja ar Lieldienu zaķi 
(līdzi jāņem krāsota ola);

14.00 – komandu stafetes (katrā 
komandā vismaz 4 cilvēki) un individuālās 
disciplīnas;

14.30 – piepūšamās atrakcijas.
Pasākumā – Lieldienu olu krāsošana, 

olu ripināšanas sacensības, olubols, sta-
fetes, īpašā Lieldienu tautas dziesmu lasī-
šana no lūpām, puzles. Kā ik gadu būs 
iespēja Umurkumurā pārbaudīt novada 
stiprākos un izdomu bagātākos spēkavī-
rus, bet kā jaunums būs iespēja sevi pie-
rādīt disciplīnā “Ceļa rullis”. Prātu asināt 
varēs krustvārdu mīklās par Lieldienām. 
Šoreiz komandu sa censībā būs arī minifo-
toorientēšanas, tāpēc uz katrai komandai 
vajadzīgs viens viedtālrunis vai fotoapa-
rāts. Mazākajiem svinētājiem būs iespēja 
izkrāsot raibas olas. Darbosies nozīmīšu 
darbnīca, kur katrs Lieldienu svinētājs 
varēs izgatavot sev nozīmīti. Vēl radoši 
varēs izpausties nagliņpīšanas darbnīcā, 
kur uz olas formā izgrieztas koka plāksnes 
ar nagliņām un dziju varēs izveidot savu 
raibo Lieldienu olu.  

Lūgums līdzi ņemt 1 olu krāsošanai un 
1 nokrāsotu olu kaujām. Ieeja bez maksas.

1. MAIJĀ    STALBES TAUTAS NAMĀ

Senioru kolektīvu festivāls

Stalbes pavasaris
Plkst. 13.00
KOLEKTĪVU DALĪBNIEKU GĀJIENS
Plkst.13.30
KONCERTS
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