
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  NR. 106  •   2018. GADA 26. APRĪLĪ
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Attīstības plānošanas nodaļa

Arī šogad par sportisku 
intrigu, pārsteigumiem un ne 
vienu vien nervus kutinošu mir-
kli līdzjutējiem un atbalstītājiem 
gādāja sporta kluba “Pārgauja” 
(SK “Pārgauja”) florbolisti, kuri, 
otro gadu pēc kārtas, izcīnījuši 
ELVI florbola līgas vīriešiem 
bronzas medaļas.

Jau pagājušajā gadā šķita – 
paveikts varoņdarbs, jo pirmo 
reizi kluba vēsturē izslēgšanas 
spēlēs bija izdevies tikt tālāk 
par ceturtdaļfinālu, izslēdzot no 
turpmākās cīņas vairākkārt titu-
lēto Cēsu “Lekringu”. Finālspēlē 
par 3. vietu mums piekāpās FBK 
“Valmiera”, kurai savukārt mēs 
piekāpāmies šogad pusfinālā. 

Šī sezona SK “Pārgauja” regu-
lārajā turnīrā nesa gan kāpumus, 
gan kritumus, un par iekļūšanu 
izslēgšanas spēlēs bija jāpacī-
nās. Kad tas bija izdarīts, ceturt-
daļfinālā bija jāmērojas spēkos 
ar regulārā turnīra līderi – “Liel-
vārde/ Fatpipe”. Sērija nebija 
viegla, jo bija nepieciešamas 7 
spēles, lai noskaidrotu uzvarē-
tājus. Tomēr 15. martā Lielvār-
des sporta centrā SK “Pārgauja” 
kārtējo reizi sagādāja saviem 
līdzjutējiem kārtējo nervu izturī-
bas pārbaudi – intriga un spēku 
līdzsvars starp abām komandām 

tika saglabāts līdz pēdējam brī-
dim, jo tikai pēcspēles metienos 
tika noskaidroti sērijas uzvarē-
tāji. Artūra Jurševska realizētais 
bullītis atnesa Stalbes komandai 
uzvaru ceturtdaļfinālā. Pusfi-
nālā pretī stājās FBK “Valmiera”, 
kuriem SK “Pārgauja” piekā-
pās ar rezultātu 2:4 izslēgšanas 
spēļu sērijā, kas nozīmē, ka par 
bronzas medaļām jācīnās ar 
“Rubeni”.

ELVI florbola līgas finālspēles 
arī šogad notika Arēnā “Rīga” 

14. aprīlī. Ierodoties norises 
vietā, gaiteņos un tribīnēs jau 
bija jūtama līdzjutēju rosība. SK 
“Pārgauja” tribīnēs komandas 
fanu kreklā, aktīvi atbalstot Stal-
bes florbolistus, bija manāms 
Jurčiks Ragana, kas iepriekš bija 
pazīstams kā hokeja komandas 
Rīgas “Dinamo” aktīvākais līdz-
jutējs. 

Spēlē par trešo vietu tieši pre-
tinieki – “Rubene” – bija tie, kas 
atklāja rezultātu 3. mača minūtē, 
bet perioda vidū Edgars Puriņš 

ar jau divu vārtu guvumu nodro-
šināja SK “Pārgauja” pārsvaru. 
Minūti pirms pirmās trešdaļas 
beigām, Artūrs Jurševskis rea-
lizēja soda metienu, panākot 
rezultātu 3:1 par labu Stalbes 
komandai. No otrās trešdaļas 
bija pagājušas tieši 12 sekun-
des, kad Gvido Lauga izman-
toja skaitlisko vairākumu un 
ar rezultatīvu metienu garantē 
rezultātu 4:1. Drīz vien seko 
“Rubenes” atbilde – tiek atspē-
lēti vieni vārti. Pēdējā perioda 
sākumā Rubenei vēl divi rezul-
tatīvi metieni un rezultāts jau 
neizšķirts – 4:4. Trešās treš-
daļas izskaņā abas komandas 
apmainās ar vārtu guvumiem 
un nosargā nemainīgu rezultātu 
– 5:5 – līdz pamatlaika beigām, 
kas nozīmē, ka seko spēles paga-
rinājums. Tā 6. minūtē Edgars 
Puriņš raida bumbiņu vārtos, 

SK “Pārgauja” florbolisti 
otro gadu pēc kārtas noslēdz 
sezonu ar bronzas medaļu

tomēr tiesnešiem nepieciešams 
noskatīties atkārtojuma video, 
lai fiksētu vārtu guvumu. Gaisā 
virmoja apmēram pusminūti 
ilga neziņa un satraukums, bet 
tad tika ļauta vaļa emocijām, 
jo tiesneši atzina metienu par 
rezultatīvu esam un SK “Pār-
gauja” ar rezultātu 6:5 jau otro 
gadu pēc kārtas izcīnīja bronzas 
medaļu. Par labāko spēles spēlē-
tāju SK “Pārgauja” komandā tika 
atzīts Edgars Puriņš.

Vēl nezinot, kāds iznākums 
būs 14. aprīļa spēlē, līdzjutēji 
gatavojās komandas sagaidī-
šanai Stalbes tautas namā. SK 
“Pārgauja” florbolisti bija pelnī-
juši pateicības un sezonas noslē-
guma pasākumu par sasniegu-
miem un paveikto. Līdzjutēji 
spēlētājus pienācīgi sagaidīja, 
kārtējo reizi tiem skaļi un braši 
uzgavilējot. Iegūtā bronzas 
medaļa tika atzīmēta ar svētku 
torti. Izskanēja vairākas pateicī-
bas runas gan no novada pašval-
dības, gan sporta kluba pārstāv-
jiem, gan līdzjutējiem. 

Komandas pārstāvis un 
sporta kluba “Pārgauja” val-
des priekšsēdētājs Monvids 
Krastiņš par aizvadīto sezonu 
saka: “Pirms izslēgšanas spē-
lēm mācējām saņemties, ielēkt 
vagonā un tur pratām pierādīt, 
ka esam augsta līmeņa komanda, 
un tas ir spēlētāju nopelns. Liels 
paldies viņiem par to, bet īpašu 
paldies es gribu teikt Artūram 
Jurševskim, kurš pievienojās 
“Pārgaujai” sezonas vidū. Viņš 
komandai šajā sezonā bija liels 
ieguvums – gan kā spēlētājs, gan 
kā līderis. Noteikti paldies gribu 
teikt arī Mārim Bogdānovam, 
kurš gādāja par spēlētāju fizisko 
sagatavotību un to, lai būtu 
iespējams garo sezonu izturēt. 

Turpinājums 3. lpp.

 
 Aicinām  ikvienu savā  ģimenē, 
pagalmā,  draugu  lokā  vai 
darba  vietā  4. maijā  svinēt 
Baltā galdauta svētkus!
Uzklāsim baltus galdautus 
un svinēsim mūsu brīvību!
 
Vairāk informācijas par 
Baltā galdauta svētku 
svinēšanas tradīcijām 
Latvijas simtgades portālā  
https://www.lv100.lv/

TU ESI LATVIJA
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
        (Ojārs Vācietis)

SK “Pārgauja” florbola komanda ar izcīnītajām bronzas medaļām. Foto: Latvijas Florbola savienība

SK "Pārgauja" florbolisti ļauj vaļu emocijām un priecājas par uzvaru. Foto: Latvijas Florbola savienība
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Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Nē, 24 balsisJā, 44 balsis

65 % 35 %

Vai, jūsuprāt, būtu 
nepieciešams publicēt 

informāciju par jaunākajām 
grāmatās Pārgaujas novada 

bibliotēkās?

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

Ne vienmēr pavasaris atnes 
tikai siltu laiku, sauli un patī-
kamas emocijas. Bieži vien tam 
līdzi nāk dūmi, to radītā dūmaka 
un specifiskais aromāts. Tas viss 
rodas kūlas jeb pērnās zāles 
degšanas rezultātā. Kūlas uguns-
grēku biežākie rašanās iemesli 
ir apzināta dedzināšana, ko veic 
pensionāri, kuri jau gadu desmi-
tiem šādā veidā ir atbrīvojušies 
no pērnās zāles, kā arī cilvēki, 
kuri apzināti “rotaļājas” ar sēr-
kociņiem. Kūlas ugunsgrēkus 
nereti izraisa arī no automašī-
nām izmesti izsmēķi. 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) šogad, 
līdz 20. aprīlim, ir reģistrējis jau 
1445 kūlas ugunsgrēkus. Pār-
gaujas novadā  šogad ir dzēsti 5 
kūlas ugunsgrēki. 

Kūlas dedzināšana ir aizliegta 
un par to var administratīvi 
sodīt, jo pērnās zāles dedzinā-
šana ir bīstama cilvēku veselībai, 
dzīvībai, kā arī nodara būtisku 
kaitējumu dabai un ir nopietns 
drauds cilvēku īpašumiem. 

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.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumos Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, 6. 
punktā noteikts, ka ikvienas per-
sonas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var novest pie uguns-
grēka.

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 degtspējī-
giem atkritumiem un teritoriju 
ap ēkām 10 metrus platā joslā, 
attīrot no sausās zāles un neno-
vākto kultūraugu atliekām. 
Sakoptā īpašumā pavasarī 
neveidosies sausā zāle un nebūs 
iespējama tās degšana.

Ir nepieciešama aktīvāka paš-
valdību iesaistīšanās gan sakop-
jot teritoriju, gan pašvaldības 
saistošajos noteikumos nosakot 
pienākumu un nosacījumus teri-
torijas sakopšanai, kā arī kon-
trolējot šo nosacījumu izpildi. Ja 
visas pašvaldības iesaistītos un 
noteiktu šīs minimālās zemes 
apsaimniekošanas un uzturēša-
nas prasības, kā arī tās kontro-
lējot, tiktu novērsta kūlas veido-
šanās 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 dispečera 
jautājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk 
paziņot ugunsdzēsējiem glābē-
jiem par izcēlušos ugunsgrēku, 
lai viņi varētu savlaicīgi ierasties 
notikuma vietā, pirms liesmas 
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 neiztu-
rēt uguns radīto karstumu, kā arī 
no karstuma var aizdegties drē-
bes. Dzēšot liesmas vai glābjoties 
no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē, 
aptuveni 1-2 metru attālumā no 
liesmām, jo tādejādi, ja liesmas 
pēkšņi mainītu virzienu, iedzī-
votājs būtu mazāk apdraudēts. 
Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka 
dzēšana nav droša, iedzīvotājam, 
lai neapdraudētu savu veselību 
un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu 
dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji 
drošā vietā.

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.

Informācijas avots: VUGD 
mājaslapa (http://vugd.gov.lv/
lat/aktualitates/zinas/15970- 
vugd-atgadina-kulas-dedzinasa-
na-apdraud-cilveku-dzivibu-ipa-
sumu-un-apkartejo-vidi)

Būt atbildīgiem un 
uzmanīgiem – 
kūlas dedzināšanai – nē!

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un Jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 27. marta Pārgaujas 
novada iedzīvotāji mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv tika 
aicināti izteikt savu viedokli par 
nepieciešamību publicēt infor-
māciju par jaunākajām iegādāta-
jām grāmatām Pārgaujas novada 
bibliotēkās.

Pārgaujas novadā ir trīs bib-
liotēkas – Straupē, Stalbē un 
Raiskumā. Bibliotēkas piedāvā 
dažāda veida grāmatas. 

Raiskuma pagasta bibliote-
kāre Gita Vilciņa informē, ka šajā 
gadā Raiskuma pagasta biblio-
tēka par novada līdzekļiem iepir-
kusi 45 grāmatas. “Grāmatas 
iepērku pēc saviem ieskatiem. 
Pirmkārt, tiek iegādāta latviešu 
oriģinālliteratūra, tad seko ceļo-
jumu apraksti, ārzemju tulkotā 
literatūra, pirmsskolas vecuma 
un skolas vecuma bērniem arī 
jauniešiem paredzētā literatūra. 
Grāmatas tiek iegādātas arī pēc 
lasītāju pieprasījuma, piemē-
ram, Māras Zālītes romāna „Pieci 
pirksti” turpinājums „Paradīzes 
putni”, Lato Lapsa „Zem Muha-
meda palmas”, Guntara Rača 
dzejoļu krājums 365/1.,Lūsin-
das Railijas romānu cikls „Sep-
tiņas māsas”, Līga Blaua „Indra 
Briķe. Krodera aktrise”, stāsta G. 
Vilciņa.  Pieprasītākās grāmatas 
Raiskuma bibliotēkā: Lūsinda 
Railija  “Ēnu māsa”, B.T. Bred-
fordas „Kavendonas nams” un” 
Kavendonas sievietes” , Anatolijs 
Danilāns  “Dakteris ar atvērtu 
sirdi” un  „Dzīvo vesels”, Žoels 
Dikērs „Baltimori”. Raiskuma 
pagasta bibliotēkā lielākā daļa 
lasītāju vispirms apvaicājoties 
par jaunajām grāmatām un tikai 
pēc tam ejot pie grāmatu plaukta 
izvēlēties no jau iepriekš biblio-
tēkā iegādātajām grāmatām. 
Esot arī tādi lasītāji, kuri jau nākt 
ar konkrētu pieprasījumu. 

Savukārt Straupes pagasta 
bibliotēkā šogad iegādātas 48 
jaunas grāmatas un bibliotekāre 
Gunta Blaumane stāsta: “Lasī-
tāju interese ir ļoti liela, intere-
sējas, kad būs viņus interesējošo 
romānu turpinājumi, kādas ir 
jaunākās grāmatas. Ir interesenti 
par nozaru literatūru. Katrai grā-
matai ir savs lasītājs. Iedzīvotāju 
priekšlikumi tiek ņemti vērā, vēl 
jo vairāk, ja par noteiktas grāma-
tas iegādi ir interesējušies vai-
rāki cilvēki. Starp iegādātajām 
grāmatām ir kriminālromāni, 
romantiskā literatūra un arī 

bērnu grāmatas.” G. Blaumane 
pastāsta, ka lasītāji ļoti gaidījuši 
grāmatas par Indru Briķi, māks-
linieku Vīlipsonu, kā arī Ingunas 
Baueres jaunāko grāmatu “Dieva 
riekšavā”. Gaidītas esot arī B.T. 
Bredforfas triloģijas otrā grā-
mata “Kavendonas sievietes” un 
Jū Nesbē jaunākie darbi. Piepra-
sītas ir abas Guntara Rača jau-
nākās dzejoļu grāmatas. Visas 
minētās grāmatas iegādātas un 
ir pieejamas Straupes pagasta 
bibliotēkā. Bibliotekāre Gunta 
vēl visiem darbīgu pavasari, kā 
arī laipni aicina apmeklēt tik-
šanos ar Liepājas teātra aktieri 
Edgaru Pujātu, kas 5. maijā 
notiks Straupes bibliotēkā. 

Stalbes pagasta bibliotēkā 
šogad iegādātas 30 grāmatas. 
Bibliotekāre Lolita Kasparāne 
stāsta, ka Stalbes pagastā lasītāji 
atnāk uz bibliotēku un izvēlās no 
tā, kas ir pieejams plauktos, viņi 
nemēdz izteikt savus priekšliku-
mus par grāmatām, kuras vēlē-
tos redzēt bibliotēkas piedāvā-
jumā. “Katrai bibliotēkai ir savs 
lasītājs”, stāsta L. Kasparāne. 
“Stalbes bibliotēkā lasītāji īpaši 
iecienījuši autores Daces Judinas 
darbus, kā arī liels pieprasījums 
ir Māras Zālītes grāmatai “Para-
dīzes putni” un visām Lūsindas 
Railijas garāmatām”. 

Katrā no bibliotēkām drī-
zumā plānots iegādāties papildu 
jaunas grāmatas. Informācija 
par jaunākajām iegādātajām 
grāmatām bibliotēkās tiks ievie-
tota Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv.

Maija mēneša jautājums:

Vai piedalījāties Lielajā 
Talkā?
• Jā, talkoju oficiālā 
           talkošanas vietā
• Jā, talkoju savā īpašumā
• Nē, nepiedalījos

Teritorija pēc kūlas ugunsgrēka

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Paldies arī fizioterapeitei 
Sigitai Dīcmanei, kura aprū-
pēja gūtās traumas. Par palī-
dzību organizatoriskajos darbos 
jāsaka paldies Līgai Tiltiņai, Mir-
dzai Šulcai, Renātei Hmeļņickai 
un Laimai Porietei. Paldies par 
atbalstu SIA “Kaija”, SIA “Unguri”, 
SIA “Livland”, SIA “Vidzemes 
betons”, “Svētavots”, SIA “Cēsu 
Alus” un SIA “Ragana Auto”.” 
M. Krastiņš nākamajā sezonā 
komandai novēl neapstāties pie 
sasniegtā un tiekties vēl augstāk.

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka īpašu paldies komandas 
SK “Pārgauja” trenerim Ingum 
Laiviņam, kura vadībā komanda 

divus gadus pēc kārtas ir sagla-
bājusi savu pozīciju un ieguvusi 
bronzas medaļas. Paldies arī 
komandai un visiem SK “Pār-
gauja” spēlētājiem par savu 
ieguldīto enerģiju, spēku, neat-
laidību un arī pārsteigumiem. 
Paldies arī aktīvajiem līdzju-
tējiem, kuri gādāja par skaļām 
ovācijām un gavilēja par katriem 
gūtajiem vārtiem. “Ar tādiem 
līdzjutējiem nav iespējams slikti 
spēlēt. Viņi ir kā sestais laukuma 
spēlētājs”, par līdzjutējiem izsa-
kās M. Krastiņš. 

Vēlam uzkrāt spēkus un jau 
nākamajā sezonā saglabāt savu 
pozīciju un tiekties pretim jau-
niem sasniegumiem!

SK “Pārgauja” spēlētāji un viņu rezultāti 
2017./ 2018. gada sezonā

Spēlētājs Nr.
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1. Lauris Ābols 19 U 34 28 23 51
2. Oskars Balodis 26 U 36 26 22 48
3. Gvido Lauga 93 U 26 24 17 41
4. Edgars Puriņš 27 U 35 31 9 40
5. Olafs Zvīnis 72 U 36 24 15 39
6. Mārtiņš Rajeckis 10 U 35 14 21 35
7. Kristiāns Miezītis 9 A 35 9 11 20
8. Emīls Eglītis 87 U 36 9 9 18
9. Artūrs Jurševskis 41 A 20 7 11 18

10. Ingus Laiviņš 11 A 24 3 14 17

11. Miķelis Koknesis 
Roops 69 A 31 8 7 15

12. Edmunds 
Zandersons 7 U 34 5 1 6

13. Mārtiņš Zicmanis 20 A 34 5 0 5
14. Mārtiņš Muižnieks 25 U 36 4 1 5
15. Edijs Vents 33 U 13 2 2 4
16. Jānis Driļevskis 32 U 36 2 2 4
17. Gatis Gailis 12 A 35 0 3 3
18. Kristers Jansons 68 U 7 1 1 2
19. Aivis Ādminis 13 U 34 0 1 1

20. Dāvis Helmuts 
Zvejnieks 1 V 36 0 0 0

21. Renārs Arājs 31 V 36 0 0 0

1. Monvids Krastiņš Pār-
stāvis 30

2. Sigita Dīcmane Medi-
ķis 33

3. Māris Bogdanovs Pār-
stāvis 36

4. Ingus Laiviņš Trene-
ris 36

SK “Pārgauja” florbolisti 
otro gadu pēc kārtas 
noslēdz sezonu 
ar bronzas medaļu

Agris Ķesa,
Vides aizsardzības inspektors

Turpinoties līdaku nārsta 
periodam, atgādinām, ka Mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi aiz-
liedz zivis ķert ar dzīvo ēsmu un 
līdakas lomā paturēt no 1. marta 
līdz 30. aprīlim (nārsta laikā). 
Tāpat šajā periodā aizliegta jeb-
kura makšķerēšana no laivām un 
citiem transportlīdzekļiem iekšē-
jos ūdeņos (izņemot makšķerē-
šanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras 
līcī), kā arī kanālos un caurtecēs, 
kas savieno ezerus un upes. 

Informējam, ka tiek veikti pat-
stāvīgi reidi, apsekojot ūdenstil-
pes, kā arī tiek pievērsta uzma-
nība Gaujas upei, jo, iestājoties 
pavasarim, Gaujā notiek nēģu 
nārsts. Ņemot vērā to, ka nēģus 
upē aizliegts iegūt visu gadu, 
pastiprināti tiek kontrolēta upe, 
lai nepieļautu to nelikumīgu 
ieguvi. Atgādinām, ka par vienu 
nelikumīgu un paturētu nēģi 
draud sods 40 EUR apmērā, par 
neatlaistu, paturētu līdaku nārsta 
periodā nākas atlīdzināt 145 EUR 
kā dabai nodarīto kaitējumu, tur-
klāt jāmaksā sods, kas atkarīgs 
no pārkāpuma smaguma. 

Tā kā pie upēm netrūkst mak-
šķernieku, kuri lomā vēlas noķert 
vimbas, tiek pievērsta uzmanība 
arī makšķernieku kartēm un 
lomā paturētajām zivīm. Drīkst 
paturēt 5 vimbas sākot no 30 cm, 
par vienu zemmēra iegūtu vimbu 
ir paredzama zaudējuma atlī-
dzība 29 EUR. 

Aicinām arī iedzīvotājus būt 
vērīgus – ja ūdenstilpnēs pama-
nāt kādu aizdomīgu vai neliku-
mīgu darbību, nekavējoties ziņot 
Pārgaujas novada pašvaldības 
vides aizsardzības inspektoram 
vai Dabas aizsardzības pārvaldei. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
veic pastiprinātu ūdenstilpju 
kontroli zivju nārsta periodā

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Līdz 22. maijam lauksaim-
nieki var pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot Vie-
noto iesniegumu. Pēdējā diena, 
kad atbalsta maksājumiem varēs 
pieteikties ar kavējuma sankciju, 
ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjo-
mam tiks piemērots 1 % sama-
zinājums par katru nokavēto 
darba dienu. Pieteikties platību 
maksājumiem varēs elektroniski 
Lauku atbalsta dienesta Elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksā-
jumu iesniegumu pieņemšanas 
laikā organizē klātienes konsul-
tācijas daudzos pagastu centros, 
lai palīdzētu klientiem aizpildīt 
pieteikumus elektroniski. Lauk-
saimniekiem bez maksas būs 
iespēja iesniegt pieteikumus 
gan minēto konsultāciju laikā, 
gan arī apmeklējot LAD klientu 
apkalpošanas centrus. Informā-
ciju par klātienes konsultāciju 

laikiem un norises vietām var 
lasīt LAD mājaslapā.

Iepriekšējie divi gadi ir pie-
rādījuši, ka pieteikšanās platību 
maksājumiem elektroniski ļauj 
krietni ātrāk izmaksāt atbal-
sta maksājumus. Rekordliels 
skaits – 95% lauksaimnieku – 
2017. gadā saņēma vienotā 
platību maksājuma un mazā 
lauksaimnieka shēmas gala 
maksājumus līdz gada beigām. 
Būtiski samazinās arī lauksaim-
nieku pieļauto kļūdu skaits 
iesniegumos. Pēdējo divu gadu 
laikā, kopš pieteikšanās notiek 
elektroniski, kļūdu skaits sama-
zinājies vairāk nekā septiņas 
reizes. “Brīdinām, lai neaiz-
mirstu” – sistēmā iestrādātais 
algoritms, kas lauksaimniekiem 

Var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai

pasaka priekšā atbalsta veidus, 
kuriem lauksaimnieks var pie-
teikties, darbosies arī šogad. 

Nosacījumus katra konkrētā 
atbalsta veida saņemšanai 2018.
gadā var lasīt LAD mājaslapā 
izvēlnē “Rokasgrāmatas un veid-
lapas”.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos lauksaimnieki var 
saņemt konsultācijas jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas cen-
trā klātienē, rakstot e-pastu: 
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs.

Kristīne Ilgaža
LAD Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Šajā gadā Pārgaujas novadā ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu 
ir plānots pārbūvēt četrus grants 
ceļu posmus ar kopējo garumu 
9,27 km. Februāra sākumā 
saņemts Lauku atbalsta dienesta 
lēmums par projekta apstipri-
nāšanu un finansējuma piešķir-
šanu, tāpēc jau aprīļa beigās tiks 
uzsākti ceļu posmu sagatošanas 
darbi pārbūvei.

Autoceļa Čaukas–Ziemeļi 
(Rais kuma pagasts) pārbūvi 
1,04 km garumā veiks SIA 
“8 CBR”, aktīvo būvniecības 
periodu sākot jūnijā. 

Garākais pārbūvējamais 
posms 3,78 km garumā ir auto-
ceļš Čaukas–Kūdums (Raiskuma 

pagasts), kura pārbūvi veiks SIA 
“Rubate”, plānojot darbus sākt 
maijā.

Autoceļa Straupe–Bērzmuiža 
–Klāmaņi  (Straupes pagasts) 
pārbūvi 1,83 km garumā uzti-
cēts veikt SIA “Karjeru Tehni-
kas noma”, kuri darbus sāks jau 
aprīļa beigās. 

Autoceļš Jaunzemi–Vārnēni 
(Stalbes pagasts) tiks pārbū-
vēts 2,62 km garumā, darbus 
veiks SIA “Limbažu ceļi”, kuri tos 
uzsāks aprīļa beigās.

Pašvaldība par saviem līdzek-
ļiem, atjaunos 2,90 km garo ceļa 
posmu Mazaiskrogs–Irbēni, arī 
šajā objektā SIA “Limbažu ceļi” 
darbus sāks aprīļa beigās. 

Sakarā ar ceļu remontdarbiem 

Sāks grants ceļu pārbūvI

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbasta dienests

periodiski iespējami satik smes 
ierobežojumi. Aktuālā informā-
cija par ierobežojumu laikiem un 
apjomiem tiks ievietota Pārgau-
jas novada pašval dības mā jas-
lapā www.pargaujasnovads.lv,
kā arī novada Facebook lapā. 

Atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām būvdarbu veikša-
nas laikā un aicinām iedzīvotājus 
būt saprotošiem un atsaucīgiem!

Projekts tiek īstenots Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” ietvaros. 

Artūrs Jurševskis realizē soda metienu. Foto: Latvijas Florbola 
savienība

http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/116-lauris-abols
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/118-oskars-balodis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/127-gvido-lauga
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/2109-edgars-purins
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1437-olafs-zvinis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/601-martins-rajeckis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1386-kristians-miezitis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/2956-emils-eglitis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1457-arturs-jursevskis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/602-ingus-laivins
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1442-mikelis-koknesis-roops
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1442-mikelis-koknesis-roops
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/2918-edmunds-zandersons
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/2918-edmunds-zandersons
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/612-martins-zicmanis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1423-martins-muiznieks
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1461-edijs-vents
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/3367-janis-drilevskis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/112-gatis-gailis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1418-kristers-jansons
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/113-aivis-adminis
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/4386-davis-helmuts-zvejnieks
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/4386-davis-helmuts-zvejnieks
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/345-renars-arajs
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/10357-monvids-krastins
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/11661-sigita-dicmane
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/14525-maris-bogdanovs
http://www.floorball.lv/lv/dalibnieks/1104-ingus-laivins
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
http://www.pargaujasnovads.lv
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas  
novada domes 22.03.2018. lēmumu 
Nr. 65 (prot. Nr.3, 16.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par 
pašvaldībām”  43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17.panta trešās 
daļas 21. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 
2017. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par materiālo 
atbalstu Pārgaujas novadā” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozīju-
mus:

1. Izteikt Noteikumu 15. punktu 

Pārgaujas novada  Stalbes pagastā, 
2018. gada 22. februārī

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas  
novada domes 22.02.2018. lēmumu 
Nr. 44 (prot. Nr. 2,22.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 19. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par materiālo atbalstu 
Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 3  “Grozījumi 2017. gada 19. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Pārgaujas  novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 2017. gada 
19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10 “Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”, 
kas noteic kārtību kādā pašvaldība sniedz Pārgaujas novadā deklarētajām personām 
materiālās palīdzības atbalstu. Kopš saistošo noteikumu spēkā stāšanās sociālā 
situācija Pārgaujas novadā ir mainījusies, tāpēc nepieciešams veikt izmaiņas noteiktu 
pabalstu veidu apmēra noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projektā:
palielināts vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsta apmērs no 75.00 EUR līdz 
100.00 EUR apmērā.
palielināts pabalsta apmērs politiski represētajām personām un ČAES dalībniekiem 
no 40.00 EUR līdz 50.00 EUR apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros

4. Informācija par plānoto
pro jekta ietekmi uz uzņē mēj-
darbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var vērsties Pārgaujas 
novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

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

daļas 21. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 
2017. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par materiālo 
atbalstu Pārgaujas novadā” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozīju-
mus:

1. Izteikt Noteikumu 14. punktu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 19.  oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10  “Par materiālo atbalstu 
Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksts saistošiem noteikumiem Nr. 5  “Grozījumi 2017. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pārgaujas  novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 2017. 
gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr.10 “Par materiālo atbalstu 
Pārgaujas novadā”, kas noteic kārtību kādā pašvaldība sniedz Pārgaujas 
novadā deklarētajām personām materiālās palīdzības atbalstu. Kopš 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās sociālā situācija Pārgaujas novadā 
ir mainījusies, tāpēc nepieciešams tos papildināt nosakot kārtību, kādā 
notiek personas apbedīšana, kurai nav apgādnieku vai personas, kuras 
uzņemtos mirušās personas apbedīšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumu projekta 17. punktā  noteikta kārtība, kā 
notiek personas apbedīšana, kurai nav apgādnieku vai personas, kuras 
uzņemtos mirušās personas apbedīšanu.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var vērsties 
Pārgaujas novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

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

šādā redakcijā:
“15. Tiesības saņemt vienreizēju 

apbedīšanas pabalstu 105.00 EUR 
apmērā ir personai, kura uzņēmu-
sies veikt mirušās personas, kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija 
Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā, apbedīšanu.” 

2. Izteikt Noteikumu 16. punktu 
šādā redakcijā:

“16. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no miršanas 
apliecības izsniegšanas dienas.“

3. Izteikt Noteikumu 17. punktu 
šādā redakcijā:

“17. Ja mirusi persona, kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi 
Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kura uzņemtos apbe-
dīšanu, Dienests organizē personas 
apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu 
saistītos izdevumus (transportē-
šana, uzglabāšana, kremēšanas 
pakalpojumi u.c.) pārskaitot tos 
pakalpojuma organizētājam/snie-
dzējam saskaņā ar norēķinu doku-
mentiem.”

 Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions ir uzsākuši 
prioritārā pasākuma 2018.–2020. gadam “Pilotprojekts 
pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remig-
rācijas koordinators”” realizāciju. Pilotprojekta ietvaros 
no 2018. gada marta Vidzemes  plānošanas reģionā darbu 
ir uzsākusi reģionālais remigrācijas jautājumu koordina-
tore Ija Groza.

Šīs VARAM iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tos tautiešus, 
kuri plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju 
un palīdzību jautājumu risināšanā, kas no tālienes var 
būt sarežģītāk, kā uz vietas esot. Tāpēc, ja jums ir zināmi 
cilvēki, kas pēc ilgstošas prombūtnes plāno atgriezties uz 
dzīvi Latvijā, informējiet par šo iespēju, lūdzot elektroniski 
sazināties ar Iju Grozu (ija.groza@vidzeme.lv).

Remigrācijas koordinatora uzdevums ir sagatavot per-
sonalizētus piedāvājumus atbilstoši potenciālā remigranta 
interesēm šādās jomās:

• Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītība un 
pirmsskolas izglītības pieejamība, asistentu pieejamība 
izglītības iestādēs, materiāls atbalsts u.c.;

• Dzīvesvietas (atbilstoši potenciālā remigranta vaja-
dzībām iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un pri-
vātā sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekus-
tamo īpašumu apzināšanā);

• Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzinā-
šana un apkopošana;

• Citi pakalpojumi vai inte reses atbilstoši potenciālā 
remigranta vajadzībām.

Gada otrajā pusē plānots realizēt uzņēmējdarbības 
atbalsta projektu “Atgriešanās atbalsts”, kura ietvaros 
remigrantiem būs iespēja pieteikties uz grantu saņemšanu 
(līdz 9000 EUR) uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

Papildus informācijai: Ija Groza, 
Vidzemes remigrācijas koordinatore

Tālr. 29287585,
e-pasts: ija.groza@vidzeme.lv

Pieejams atbalsts 
personām, kuras 
plāno atgriezties 
Latvijā

šādā redakcijā:
“14. Pabalsta apmērs ir 100.00 

EUR .” 
2. Izteikt Noteikumu 24. punktu 

šādā redakcijā:
“24. Pabalsta apmērs ir 50,00 

EUR. “
Domes priekšsēdētājs

Hardijs VENTS

mailto:ija.groza@vidzeme.lv
mailto:ija.groza@vidzeme.lv
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 22.02.2018.  
domes sēdes lēmumu Nr. 45, pro-
tokols Nr. 2, 23.§ 

PRECIZĒTI ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 26.04.2018. 
domes sēdes lēmumu. 

Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 3.panta otro un trešo 
daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka Pārgau-
jas novada pašvaldībā (turpmāk 
– Pašvaldība) pieejamo sociālo 
pakalpojumu veidus, to piešķir-
šanas un saņemšanas kārtību, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

2. Sociālos pakalpojumus Pār-
gaujas novada  pašvaldības ies-
tādē “Sociālais dienests” (turp-
māk – Dienests) var pieprasīt 
persona vai viņas likumiskais 
pārstāvis, ja persona savu dzī-
vesvietu ir deklarējusi Pārgaujas 
novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā, un kura piekrīt 
datu izmantošanai pakalpojuma 
novērtēšanā un piešķiršanā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi, 
to pieprasīšanas un saņemša-
nas kārtība

3. Pašvaldība nodrošina šādus 
sociālos pakalpojumus (turpmāk 
– sociālie pakalpojumi):

• sociālā darba pakalpojums;
• aprūpe mājās pakalpojums;
• higiēnas pakalpojums;
• autotransporta pakalpo-

jums;
• pagaidu dzīvojamās platības 

pakalpojums (krīzes dzīvoklis);
• psihologa pakalpojums.
4. Lai saņemtu sociālos pakal-

pojumus, persona ar iesniegumu 
vēršas Dienestā, pievienojot 
šādus   dokumentus:

4.1. iztikas līdzekļu deklarā-
ciju, ja pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešama personas/ģimenes 
materiālā stāvokļa izvērtēšana;

4.2. personas ienākumus un 
materiālo stāvokli apliecinošus 
dokumentus un/vai personas 
likumīgo apgādnieku ienākumus 
un materiālo stāvokli apliecino-
šus dokumentus, ja tiek piepra-
sīts pakalpojums, kura piešķir-
šanai nepieciešama personas 
/ģimenes materiālā stāvokļa 
izvērtēšana;

4.3. citus dokumentus, kuri 
papildus nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai atbilstoši pieprasītā 
pakalpojuma veidam.

5.  Sociālo pakalpojumu saturs 
un apjoms tiek noteikts saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem un  līgu-
miem ar sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem.

6. Dienests 10 (desmit) darb-
dienu laikā no personas iesnie-
guma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas:

6.1. novērtē personas vaja-
dzī bu pēc pieprasītā pakalpojuma;

6.2. ja nepieciešams, izvērtē 
personas /ģimenes ienākumus 
un materiālo stāvokli;

6.3. ja nepieciešams, veic 
sadzīves apstākļu apsekošanu 
pakalpojuma pieprasītāja dzīves-

Saistošie noteikumi Nr. 4
Par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā

vietā;
6.4. normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos sadarbībā 
ar personu sastāda individuālu 
sociālās rehabilitācijas plānu, 
vienojoties par pakalpojuma 
veidu un saņemšanas kārtību;

6.5. pieņem lēmumu par 
pakalpojuma piešķiršanu.

7. Ja personai nav tiesības 
saņemt pieprasīto sociālo pakal-
pojumu, Dienests pieņem moti-
vētu lēmumu par atteikumu 
piešķirt sociālo pakalpojumu, 
lēmumā norādot tā apstrīdēša-
nas un pārsūdzēšanas kārtību.

III. Sociālā darba pakalpojums
8.   Sociālā darba pakalpojums 

ir sociālā darbinieka profesio-
nāla, mērķtiecīga darbība, lai 
palīdzētu personām/ ģimenēm, 
personu grupām un sabiedrībai 
kopumā veicināt vai atjaunot 
savu spēju sociāli funkcionēt, kā 
arī radīt šai funkcionēšanai lab-
vēlīgus apstākļus. Sociālā darba 
uzdevums ir veicināt sociālās 
atstumtības riska faktoru mazi-
nāšanu, attīstot pašas personas 
resursus un iesaistot atbalsta sis-
tēmas.

IV. Aprūpe mājās pakalpojums
9. Aprūpes mājās pakalpo-

jumu (turpmāk –Aprūpe) ir tiesī-
bas saņemt:

9.1. personai, kura vecuma vai 
garīga, vai fiziska rakstura trau-
cējumu dēļ nevar veikt   ikdienas 
mājas darbus un savu personisko 
aprūpi un kurai nav likumīgo 
apgādnieku vai tie objektīvu aps-
tākļu dēļ nespēj sniegt personai 
nepieciešamo aprūpi;

9.2. personai, kurai slimības 
laikā vai atveseļošanās periodā 
ir grūtības veikt ikdienas  mājas  
darbus un personisko aprūpi un 
kurai nav likumīgo apgādnieku 
vai tie objektīvu iemeslu dēļ 
nespēj sniegt personai nepiecie-
šamo aprūpi;

9.3. bērnam ar invaliditāti vai 
personai ar garīga vai fiziska rak-
stura traucējumiem, ja ģimenes 
locekļi objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj viņiem nodrošināt nepie-
ciešamo aprūpi.

10. Aprūpe var būt:
10.1. pastāvīga līdz 12 mēne-

šiem; 
10.2. pagaidu līdz 6 mēne-

šiem;
10.3. īslaicīga līdz 3 mēne-

šiem. 
11. Aprūpi sniedz 2 līmeņos, 

kuru apjomu un saturu nosaka 
Dienests. 

I līmenis: 
pārtikas produktu, medika-

mentu un citu pamatvajadzību 
apmierināšanai, nepieciešamo 
preču iegāde un nogādāšana per-
sonai mājās; kurināmā piegāde 
telpās, kurināšana; atkritumu 
iznešana; ūdens ienešana un 
iznešana; dzīvojamo telpu uzkop-
šana; 

II līmenis:
I līmeņa darbības papildinātas 

ar palīdzību personīgajā higiēnā, 
veļas mazgāšanu vai nodošanu 
mazgāšanā, gultas veļas nomaiņa.

12. Lai saņemtu pakalpojumu:
 12.1. persona Dienestā 

iesniedz iesniegumu;
 12.2. ārsta izziņu par pakalpo-

juma nepieciešamību.
Aprūpes pakalpojumu piešķir 

ar Dienesta lēmumu, izvērtējot 
iesniegtos dokumentus, klienta 
un apgādnieku resursus.

13. Pārgaujas novada domes 
finansētu Aprūpes pakalpo-
jumu ir tiesīga saņemt Pārgau-
jas novadā deklarēta trūcīga 
vai maznodrošināta persona, 
kura vecuma, fiziska vai garīga 
rakstura traucējumu dēļ, nevar 
veikt ikdienas mājas darbus un 
savu personīgo aprūpi, kura 
nav noslēgusi uztura līgumu, un 
kurai saskaņā ar Civillikumu nav 
apgādnieku (pilngadīgi bērni un 
mazbērni) vai apgādniekam ir 
garīga vai fiziska rakstura traucē-
jumi, ko apstiprina ģimenes ārsta 
vai VDEĀK izziņa. 

V. Higiēnas pakalpojums
14. Higiēnas pakalpojums tiek 

nodrošināts “Doktorātā”, Strau-
pes pagastā, Pārgaujas novadā 
personām, kuras to objektīvu 
iemeslu dēļ nevar veikt savā dzī-
vesvietā.

Personiskās higiēnas pakalpo-
jums ietver: 

• veļas mazgāšana; 
• dušas/vannas izmantošanas 

iespējas.
15. Higiēnas pakalpojumus 

var izmantot:
• trūcīga vai maznodrošināta 

persona/ ģimene;
•  persona/ ģimene, ja tā nonā-

kusi īpašā situācijā;
16.  Dušu/vannu var izmantot 

ne biežāk kā 1x reizi nedēļā: 
17. Veļas mazgāšanu var iz-

mantot ne biežāk kā 2x reizes 
mēnesī: 

18. Dienests, pamatojoties 
uz personas iesniegumu, izvērtē 
pakalpojuma nepieciešamību.

VI. Autotransporta pakalpo-
jums

19. Dienesta bezmaksas 
autotransporta pakalpojumu var 
saņem personas/ ģimenes, kuras 
savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
un dzīvo Pārgaujas novadā, un 
kurām nepieciešams nokļūt tuvā-
kajā ārstniecības vai citā valsts/
pašvaldības iestādē Latvijas 
valsts teritorijā:

- ja persona funkcionālu trau-
cējumu dēļ nespēj pārvietoties ar 
sabiedrisko transportu; 

- ja ģimenei ar bērniem nepie-
ciešams autotransports situācijā, 
kas saistīta ar bērna veselības 
un/vai obligātās izglītības nodro-
šināšanu; 

 - ja pensijas vecuma persona, 
kura dzīvo viena, nonākusi īpašā 
situācijā (slimība, nespēja sevi 
aprūpēt u.c.);

- ja ģimene, kurā nav darb-
spējīgu personu, nonākusi īpašā 
situācijā (slimība, nespēja sevi 
aprūpēt u.c.).

20. Dienesta bezmaksas auto-
transporta pakalpojumu var sa-
ņemt personas, kuru ģimenes 
locekļiem nav īpašumā vai lieto-
šanā transportlīdzeklis vai objek-
tīvu iemeslu dēļ to nevar izmantot. 

21. Lai saņemtu bezmaksas 
auto transporta pakalpojumu, 

Dienestā jāiesniedz personas 
iesniegums vai ārsta aplieci-
nājums, kurā norādīts iemesls 
pakalpojuma nepieciešamībai, tā 
laiks un iestāde.

22. Bezmaksas autotransporta 
pakalpojumu viena persona/
ģimene var saņemt līdz 5 reizēm 
kalendārā gada laikā.

VII. Pagaidu dzīvojamās 
platības pakalpojums (krīzes 
dzīvoklis)

23. Pagaidu dzīvojamās pla-
tības pakalpojums ir Pārgaujas 
novada pašvaldībai piederošā 
telpas (turpmāk – Krīzes dzī-
voklis), kas tiek piedāvāts, kā 
izmitināšanas pakalpojums per-
sonai/ģimenei, izmantojot īslai-
cīgai lietošanai, lai nodrošinātu 
pakalpojumu personām, kuras 
nonākušas krīzes situācijā un 
nespēj sevi nodrošināt ar mājokli 
un nesaņem citu personu pietie-
kamu palīdzību.

24. Krīzes dzīvokļa pakalpo-
juma sniegšanas vieta: “Dokto-
rāts”, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads.

25. Krīzes dzīvokļa pakalpo-
jumu piešķir, slēdzot ar personu 
vienošanos par pakalpojumu, 
un tā darbības termiņš ir līdz 2 
mēnešiem.

VIII. Psihologa pakalpojums
26. Psihologa pakalpojums 

nodrošina personām iespēju 
saņemt individuālas psihologa 
konsultācijas.

27. Pakalpojuma mērķis ir 
stabilizēt personas psihoemo-
cionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt 
noteiktas prasmes, spējas, sniegt 
nepieciešamo psiholoģisko atbal-
stu un virzienu personas prob-
lēmas risināšanai, savstarpējo 
attiecību ģimenē un ārpus tās 
uzlabošanai un stiprināšanai.

28. Psihologa pakalpojumu, 

bez materiālā stāvokļa izvērtēša-
nas, var saņemt:

• bērni, kuri cietuši no var-
darbības, ja saņemtie sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi par 
valsts budžeta līdzekļiem ir 
nepietiekami vai uz pakalpojuma 
saņemšanu par valsts budžeta 
līdzekļiem ir jāgaida rindā, bet 
pakalpojums ir nepieciešams 
nekavējoties;

• persona krīzes situācijā 
(ģimenes locekļa traģiska bojā-
eja, vardarbība, stihiska nelaime 
u.c.).

29. Lai saņemtu psihologa 
konsultāciju,  nepieciešams Die-
nesta nosūtījums.

30. Viena persona/ģimene 
kalendārā gada laikā var saņemt 
līdz 10 konsultācijām.

IX. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

31. Dienesta pieņemto lē-
mumu vai faktisko rīcību persona 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā var apstrīdēt 
Pārgaujas novada domē.

32. Pārgaujas novada domes 
lēmumu par apstrīdēto adminis-
tratīvo aktu vai faktisko rīcību, 
persona Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājumi
33. Atzīt par spēku zaudē-

jušiem 30.06.2011. Saistošos 
noteikumus Nr. 7. “Par sociāla-
jiem pakalpojumiem Pārgaujas 
novadā”.

34. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pārgaujas Novada 
Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 4 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Pārgaujas novadā” projekts izstrā-
dāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro 
un trešo daļu. Saistošie noteikumi ir nepie-
ciešami, lai noteiktu kārtību, kādā saņemami 
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošajos noteikumos pārskatāmā veidā 
vienā dokumentā ir iekļauti un aprakstīti 
Pārgaujas novadā nodrošinātie no Pārgaujas 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
un valsts finansētie sociālo pakalpojumu 
veidi, to saņemšanas un samaksas kārtība.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošajos noteikumos minētie sociālie 
pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamā 
budžeta resursu ietvaros.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai 
noteiks un atbilstošu lēmumu pieņems Pār-
gaujas novada pašvaldības iestāde “Sociālais 
dienests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 17. līdz 18. aprīlim viesu 
namā “Laso”, Cēsīs, notika semi-
nārs “Jauniešu migrācija. Izai-
cinājumi un ieguvumi darba ar 
jaunatni attīstībai”. Seminārs 
tika īstenotas projekta “Baltic 
youth research(ers) up-graded: 
long term impact on youth field” 
(2016-2-LT02-KA205-004814) 
ietvaros un to finansē Eiropas 
Savienības neformālās izglītības 
programmas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā”.

Seminārā piedalījās jaunat-
nes darbinieki, pedagogi, brīv-
prātīgie, nevalstisko organizā-
ciju pārstāvji, kā arī jauniešu 
līderi no dažādām Latvijas pilsē-
tām un pašvaldībām. Pārgaujas 
novadu pārstāvēja sabiedrisko 
attiecību un jaunatnes lietu spe-
ciāliste, kā arī 3 novada jaunieši 
– Evelīna (Straupes pamatskola), 
Kristiāna (Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija) un Matīss 
(Valmieras tehnikums). Semi-
nāra radošais un uz savstar-
pējo komunikāciju, saskarsmi, 
viedokļu apmaiņu balstītais 
formāts ļāva labāk izprast ter-
minus – migrācija, emigrācija, 
imigrācija, reemigrācija – un to 
būtību, atšķirības un nianses, 
kā arī iemeslus, kas tos izraisa. 
Uzmanība tika vērsta kā iekšējai, 
tā ārējai migrācijai un starpinsti-
tucionālās sadarbības nozīmei. 
Tika iegūta noderīga informācija 
par dažādu starptautisku orga-
nizāciju darbību, kā arī aplūkoti 
migrācijas radītie ieguvumi un 
ēnas puses darbā ar jaunatni, kā 
arī iedzīvotāju skaitam un attīs-
tībai pašvaldībās ilgtermiņā. 

Pēc divu dienu diskusijām un 
gūtās informācijas, noslēgumā 
grupās tika izstrādāti priekšli-
kumi pašvaldībām, jaunatnes 
darbiniekiem un starptautis-
kajām organizācijām par to, kā 
migrāciju izmantot par labu jau-
natnes darba attīstīšanai, kā arī 

reemigrācijas (izceļojošo iedzī-
votāju atgriešanās mājās) pro-
cesa veicināšanai. 

Pēc dalības seminārā tā dalīb-
nieki atzina, ka iepriekš nebija 
padziļināti interesējušies par 
migrācijas procesiem un to, cik 
statistikas dati ir neglaimojoši. 
Mazo pašvaldību pārstāvji seci-
nāja, ka to ilgtspējīgai pastāvēša-
nai ir jāstrādā pie reemigrācijas 
procesa veicināšanas, un ka tieši 
jaunieši ir galvenā auditorija. 

Paldies semināra organiza-
toriem – biedrībai “Jaunatnes 
līderu koalīcija” par kvalita-
tīvo un efektīvo informācijas 
pasniegšanas veidu, iespēju pie-
dalīties seminārā, kā arī iespēju 
satikt citus darbā ar jaunatni 
iesaistītos. 

Pārgaujas novada 
jaunieši piedalās 
seminārā par 
jauniešu migrāciju

Ruta Zālīte un Inese Kalniņa,
Raiskuma internātpamatskolas - 
rehabilitācijas centra skolotājas

Tik maz laika atlicis būt 
visiem kopā, visiem 12 devīt-
klasniekiem un audzinātājām. 
Nereti skolēnu domas pārņem 
šaubas un bailes par nākotni, 
bet mierina labās atmiņas par 
Raiskuma internātpamatskolā - 
rehabilitācijas centrā pavadīto 
laiku. Arī mums audzinātājām 
piezogas bažas, kā skolēniem 
veiksies turpmāk? 

Atmiņās kavējas pirmā kla-
ses audzinātāja Agita Jānelsiņa: 
“Bija viegli strādāt, skolēni bija 
darboties griboši, atbildīgi pret 
mācību darbu, bija izpalīdzīgi 
un draudzīgi. Skolēniem patika 

zīmēt un dāvināt apsveikumus, 
veidot priekšnesumus projektu 
aizstāvēšanai. Jau no pirma-
jām klasēm skolēnos veidojās 
augsta atbildības sajūta, audzi-
nātāji varēja paļauties, ka viss 
tiks izdarīts. Varbūt devītie vēl 
atceras 4. klases ekskursiju uz 
Siguldu vai arī ekskursiju uz 
Pētera mammas saimniecību 
un lauku piena dzeršanu, vai arī  
ekskursiju uz Burtnieku zirg-
audzētavu?”

Kas zina, varbūt mūsu skolē-
niem pašas spilgtākās atmiņas 
būs no Ēnu dienām Pārgau-
jas novadā vai karjeras izvēles 
pasākuma šopavasar, kad klases 
skolēni viesojās Jūrmalas sociā-
lās integrācijas skolā, Elektrum 
energoefektivitātes centrā un 

Anatomikuma muzejā. Skolēni 
ir priecīgi, ka skolai ir autobuss 
ar pacēlāju, tāpēc ekskursijās 
var doties pilnīgi visi. Kopā šajos 
gados tik daudz jauka redzēts un 
apskatīts. Labas atmiņas saistās 
ar ekskursijām, ar teātra izrā-
dēm, izglītojošiem pasākumiem 
un sporta sacensībām.

Sākumskolā skolēni gribējuši 
kļūt par policistiem, karavīriem, 
pārdevējiem, datorskolotājiem, 
zirgkopjiem, dīdžejiem u.c. 
Do mas par nākotni gadu gaitā ir 
mainī jušās.

Mūsu skolēni ir apņēmības 
pilni savu izglītošanos turpināt 
katrs savā izvēlētajā specialitātē. 
Ceram, ka izvēle būs pārdomāta, 
jo beidzamajos gados karjeras 
izvēles izbraukumos esam bijuši 
daudzos uzņēmumos un skolās. 
Vairāki skolēni dosies uz Val-
mieras tehnikumu un Priekuļu 
tehnikumu, arī uz tehnikumiem 
Rīgā un citviet, lai būtu tuvāk 
savai dzīvesvietai. Lai veicas 
visiem skolēniem!

Sandis nākotnē būs autome-
hāniķis, Ričards – būvdarbu 
vadītājs. Kārlis Kristiāns mācī-
sies par informācijas ievadī-
šanas operatoru, Poļina par 
multi mediju dizaina speciālisti, 
Aleksandra par pavāri, Dagnis 
būs programmētājs. Ralfam 
sirdslieta ir BOCCIO spēle, vai-
rākus gadus ar panākumiem pie-
dalījies sacensībās, un nākotnes 
iespējas vēl tiek domātas. Pēte-
ris un Dainis dosies uz Priekuļu 
tehnikumu apgūt tehniskas zinī-
bas, Dace Valmieras tehnikumā 
apgūs noderīgu amatu, Raivo 
būs pavārs, bet Amanta būs kuģu 
ēdināšanas speciāliste.

Esam gandarītas, ka jaunieši 
ar cerībām un apņēmīgi gatavo-
jas atstāt mājīgo Raiskuma skolu 
un, kā Sprīdīši dosies plašajā 
pasaulē savu laimi meklēt. Bet 
pirms došanās projām devītkla-
snieki savai skolai novēl – pastā-
vēt Saules mūžu, lai skolā būtu 
daudz radošu bērni,  lai daudz, 
daudz izlaidumu un Zinību die-
nas ar kuplu bērnu pulku priecē 
skolas kolektīvu! 

Kādu mirkli pirms…

Una Plūme,
Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra skolotāja

Skolēnu pavasara brīvdienu 
laikā skolas darbiniekiem bija 
iespēja Eiropas projekta ietvaros 
noklausīties uztura speciālistes 
Tatjanas Tepo lekciju par vese-
līgu un ekonomisku ēdienu gata-
vošanas iespējām. Pēc iegūtām 
teorētiskajām zināšanām sekoja 
praktiskās nodarbības skolas 
mājturības virtuvē.

Viens no ērtākajiem un vien-
kāršākajiem veidiem, kā ievērot 
veselīga uztura pamataprinci-
pus, ir izmantot šķīvja pricipu, 
t.i. katrā ēdienreizē iekļaujot 
produktus no dažādām uztur-
vielu grupām, kā rezultātā tiek 
uzņemtas visas, cilvēkam nepie-
ciešamās uzturvielas- ogļhidrāti, 
olbaltumvielas, tauki.

Svarīgi ikdienā izdzert pie-
tiekamu ūdens daudzumu, iero-
bežot sāls un cukura patēriņu 
uzturā, samazināt dzīvnieku un 
piena taukus, izslēgt no uztura 
margarīnu un samazināt kondi-
torejas izstrādājumu lietošanu. 

Ievērojot šī veselīgā šķīvja 
principus, cilvēks iegūst: piln-

vērtīgu uzturu, veselīgu svaru, 
samazinās sirds un asinsvadu 
slimību risks, kā arī samazinās 
risks saslimt ar II tipa cukura 
diābētu, kā arī uzlabojas viel-
maiņa. Veselīga ēdiena gatavoša-
nas veidi ir: tvaicēšana, vārīšana, 
sautēšana, bet ne tik veselīgi- 
grilēšana un cepšana. Teorija 
skaidra, bet vai ikdienā ir vien-
kārši dzīves steigā to ievērot?

Skolas mācību virtuvē sko-
las darbinieki gatavoja veselī-
gus ēdienus: griķoto ar sēnēm. 
Tie ir siltie griķu salāti kopā ar 

apceptiem sīpoliem, burkāniem 
un šampinjoniem. Klāt veselīgi 
dārzeņu salāti ar pikantu zaļo 
mērci. Saldajā – vitamīnu bum-
biņas-auzu pārslas, linsēklas, 
rozīnes, ķirbju un saulespuķu 
sēklas dateles un kokosriekstu 
skaidiņas. 

Izglītojošā nodarbība bija 
interesanta un arī noderīga. 
Noteikti katra nodarbības dalīb-
niece ieguva sev vērtīgas zinā-
šanas un no iegūtās recepšu 
grāmatas izmantos kādu savā 
virtuvē.

Ēdīsim veselīgi!

Veselīgus našķus gatavo Jautrīte Jākabsone, Sniedze Cekule un Sandra 
Heinrihsone. Foto Daiga Hofmane

Semināra dalībnieki iepazīstina ar saviem izstrādātajiem 
priekšlikumiem jaunatnes darba attīstīšanai. Foto: Iluta Beķere Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 9. klase Zinību dienā
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Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

Gandrīz pusei no 
strādājošajiem visā pasaulē 
(~1,5 miljards cilvēku) darbs ir 
nozarē, kas saistīta ar ūdeni, un 
gandrīz ikviena nozare zināmā 
mērā ir atkarīga no ūdens vai 
tā kvalitātes un pieejamības.   
Lai veicinātu taupīgu dzeramā 
ūdens resursu izmantošanu 
visā pasaulē, ne tikai šodienas 
skatījumā, bet arī nākotnē, tika 
pārbaudītas zināšanas – ko Tu 

Vides un ekoaktivitātes 
Straupes pamatskolā - 
Pasaules ūdens diena un 
Zemes stunda

zini par ūdeni?  
Atzīmējot Zemes stundu, 

Pasaules Dabas fonds aicina 
ikvienu pievienoties šai pasaulē 
lielākajai vides akcijai, lai 
uzsvērtu savu apņemšanos videi 
draudzīgākām izvēlēm ikdienā. 
Skolas ekopadomes meitenes 
gatavoja un vadīja mācību 
stundas par šīm abām martā 
atzīmējamajām dienām jaunāko 
klašu skolēniem, toties vecāko 
klašu skolēni izspēlēja spēli 
‘’Vides erudīts’’. 

Ceturtdien, 3. maijā, plkst. 10.00–14.00
RAISKUMA INTERNĀTPAMATSKOLĀ -

REHABILITĀCIJAS CENTRĀ 
atvērto durvju diena

Nāc, iepazīsti un mācies!
Laipni aicinām bērnus, vecākus, pašvaldību pārstāvjus 

ekskursijā skolas mācību, ārstniecības, sporta, mūzikas, mākslas, 
baseina un internāta telpās. 

Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 
personālu un skolas vadību. 

Skola uzņem skolēnus no 1. līdz 9. klasei mācībām un veselības 
uzlabošanai 2018./2019. m. g.

Tālr. direktore – 26480190; lietvede – 64107934. 
Informācija par skolu www.raiskumaintsk.edu.lv
un facebook.com skolas lapā. 
Skola atrodas Pārgaujas novada Raiskumā, 9 km no Cēsīm

Oskars Urbāns, 
Stalbes vidusskolas sporta 
skolotājs

16. aprīlī savā starpā sacentās 
D grupas (4.–5. klases) starpno-
vadu skolu florbolisti. Sacen-
sībās piedalījās 7 komandas, 
kuras sadalītas A un B apakš-
grupā, katras grupas pirmās 
divas vietas izspēlē 1.–4. vietu, 
kamēr grupu 3. un 4. vietas 
ieņēmušās komandas sadala 
5.–7. vietu. Stalbes vidusskolai 
apakšgrupu turnīrs bija jāspēlē 
ar Cēsu 1. pamatskolu un Cēsu 
Pilsētas vidusskolau (CPV). 
Grupu turnīrā izdevās izcīnīt 
uzvaru pār CPV,  un tas garantēja 
vietu pusfinālā, kur pretī stājās 
Cēsu 2. pamatskola. Puiši atzīs-
tami cīnījās un uzvarētāju nācās 
noskaidrot pēcspēles metienos 
jeb bullīšos, vārtsargu labā spēle 
un mazliet veiksmes stāvēja 
klāt abām komandām, bet izšķi-
rošo un vienīgo bullīti realizēja 
Matīss Krujelis, ļoti meistarīgi 
pārspējot pretinieku komandas 
vārtsargu. Finālā vēlreiz nācās 
spēlēt pret Cēsu 1. pamatskolu, 
kuru neizdevās uzvarēt grupu 
turnīrā. Finālā abas komandas 
cīnījās līdzvērtīgi un atkal uzva-
rētāju nācās noskaidrot bullīšos, 
taču šoreiz pietrūka mazliet 
veiksmes un gala rezultātā izcī-
nīta augstā 2. vieta, pierādot, ka 
līdzvērtīgi varam cīnīties ar „lie-
lajām skolām”.

Rezultāti pēc grupu spēlēm:
pret Cēsu 1. pamatskolu 0:3,
pret CPV 2:1 (E. Eglī-

tis,M. Krujelis).
Pusfināls par 1.-4.vietu pret 

Cēsu 2. pamatskolu 3:2 (bul-
līšos) (E. Dārziņš, E. Eglītis, 

M. Krujelis).
Fināls par 1. vietu pret Cēsu 

1. pamatskolu 2:3 (bullīšos) 
(R. R. Krupenko 2).

Stalbes vidusskolas komandu 
pārstāvēja: Matīss Krujelis, 
Atis Gūtmanis, Renārs Ozoliņš, 
Jānis Gūtmanis, Emīls Dār-
ziņš, Edmunds Eglītis, Roberts 
Mednis, Kaspars Ozoliņš, 
Tomass Zaļais un Ralfs Ričards 
Krupenko.

19. aprīlī Cēsīs notika flor-
bola sacensības C grupas (6.–7. 
klases) zēniem, kurās piedalī-
jās arī Stalbes vidusskolas zēnu 
komanda. Sacensībās piedalījās 
astoņas komandas, kuras tika 
sadalītas divās apakšgrupās (A 
un B). Katras grupas divas spē-
cīgākās komandas pēc rezul-
tātiem cīnījās par 1.–4. vietu. 
Grupu 3. un 4. vietu ieguvējas 
izspēlēja spēles par 5.–8. vietu. 
Stalbes vidusskola startēja A 
apakšgrupā, kurā bez mūsu sko-
las vēl bija Cēsu Pilsētas vidus-
skola, Cēsu 2. pamatskola un 
Cēsu 1. pamatskola. Pēc grupu 
spēlēm, Stalbes vsk. ierindo-
jās 1.vietā, un tas nozīmēja, ka 
būs jācīnās par 1.-4. vietu, gala-
rezultātā tika izcīnīta 3. vieta. 
Jāpiezīmē, ka skolas komandu 
pārsvarā veidoja 5. un 6. klases 
skolēni, kamēr daudzas skolas 
sacensībās startēja ar 7. klases 
skolēniem.

Rezultāti pēc grupu spēlēm:
Stalbes vsk. – Cēsu 1. pamat-

skola 5:0 (M. Rutkovskis 2, 
R. Gūtmanis, D. Mocāns, E. Eglī-
tis),

Stalbes vsk. – Cēsu 1. pamat-
skola 3:0 (M. Rutkovskis 2, R.Šū-
manis),

Stalbes vsk. – CPV  2:3 (M.Rut-

kovskis, R.Gūtmanis).
Pusfināls: Stalbes vsk. – CVĢ  

1:4 (R.Gūtmanis).
Spēle par 3.vietu – Stalbes 

vsk. – Cēsu 1. pamatskola 5:1 
(M. Rutkovskis 2, E. Eglītis, 
U. Baumanis, R. Gūtmanis).

Stalbes komandu pārstā-
vēja R. Gūtmanis, M. Rut-
kovskis, R. Šūmanis, D. Mocāns, 
R.R. Dūdens, U. Baumanis, 
E. Eglītis, T. Zaļais, J. Gūtmanis.

7. martā vienlaicīgi tika 
izspēlētas Starpnovadu volej-
bola sacensības meitenēm un 
zēniem C grupā (6.–7. klase). 
Zēnu konkurencē startēja sep-
tiņas komandas, bet meiteņu - 
piecas skolu komandas. Izspēles 
sistēma – komandas savā starpā 
spēlē divus setus līdz 15 punk-
tiem, ja rezultāts neizšķirts, tad 
uzvarētāju nosaka pēc abu setu 
punktu summas.

Ļoti veiksmīgi nostartēt izde-
vās Stalbes vidusskolas zēnu 
komandai, izcīnot 3. vietu un 
pierādot, ka varam cīnīties ar 
lielajām skolām arī volejbola 
sacensībās. Stalbes vsk.pārstā-
vēja Roberts Gūtmanis, Mārcis 
Rutkovskis, Roberts Šūmanis, 
Rinalds Ralfs Dūdens, Armands 
Ričards Robītis un Roberts Med-
nis.

Rezultāti:
pret CVĢ 1:1,
pret DACVĢ 1:1,
pusfināls  pret CPV 0:2,
par 3.vietu pret Vecpiebalgas 

vidusskolu 2:0,
Stalbes vidusskolas meitenes 

kopvērtējumā ieguva 4. vietu.
Mēs lepojamies ar mūsu 

komandu sniegumu!

Stalbes vidusskolas 
komandu panākumi 
Starpnovadu skolu 
sacensībās florbolā un 
volejbolā

Renāte Hmeļņicka, 
Stalbes vidusskolas sporta 
skolotāja

Katru gadu Cēsīs notiek 
Starpnovadu sacensības pamat-
skolām ‘’Tautas bumbā’’. Jau otro 
gadu 3. klases komanda piedalās 
šajās sacensībās un ir ‘’neuzva-
rama’’, arī tad, kad šie skolēni 
mācījās vēl 2. klasē, tika izcīnīta 

1. vieta. Ar komandas kapteiņa 
Ata Gūtmaņa neatlaidību un 
Roberta Frīdenšteina centību 
uzvara ir garantēta. 

Komandā startēja Eliza-
bete Dārziņa, Katrīna Kārkliņa, 
Rebeka Ekerte, Sanija Maiga Pēr-
kone (2. kl.), Samanta Seikstule 
(2. kl.), Atis Gūtmanis, Roberts 
Frīdenšteins,  Kenets Strēlnieks, 
Renārs Ozoliņš, Mikus Tauriņš.

Stalbes vidusskolas 
komandas panākumi 
Starpnovadu skolu 
sacensībās rotaļā 
“Tautas bumba”

4.–5.klases florbolisti un skolotājs Oskars Urbāns

3. klases Tautas bumbas spēlētāji

http://www.raiskumaintsk.edu.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašval-
dība 2018. gadam izdeva galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informāciju 
par novada uzņēmējiem. Tā vāku 
rotā 2017. gadā radītā preču 
zīme “Radīts Pārgaujas novadā”, 
un katrs mēnesis veltīts kādam 
konkrētam novada uzņēmu-
mam. Aprīļa mēnesī svinējām 
Lieldienas, un attiecīgi tā lappusi 
rotā uzņēmumi SIA “EKOvo” 
un SIA “Straupes Ligzda”. Lai 
noskaidrotu nedaudz vairāk par 
uzņēmumu, uz sarunu tiekos ar 
SIA “EKOvo” un SIA “Straupes 
Ligzda” vadītājiem un saim-
niekiem Lāsmu un Nauri Vīto-
liem. 

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

Nauris Vītols (N.V.): Idejiski 
bija tā, ka Lāsma strādāja veikalā 
un redzēja, par ko pircēji izrāda 
interesi, ko viņi vēlas iegādā-
ties. Tajā laikā, skatoties veikalu 
plauktos, sapratām, ka olu pie-
dāvājums arī nav tik plašs. Tagad 
tas ir krietni plašāks. Tas arī bija 
tas brīdis, kad sapratām, ka tā 
varētu būt mūsu iespēja. 

Lāsma Vītola (L.V.): Šobrīd 
paralēli mums darbojas divi 
uzņēmumi – SIA “EK Ovo” un SIA 
“Straupes Ligzda”. Katrs no tiem 
piedāvā savu produktu – māju 
olas un ekoloģiskās olas. 

N.V.: Atšķirība starp produk-
tiem ir tāda, ka bioloģisko olu 
vistas tiek barotas tikai ar biolo-
ģiski sertificētu barību. Nedaudz 
atšķiras arī prasības putnu uztu-
rēšanā, piemēram, putnu skaits 
uz kvadrātmetru kūtī. 

L.V.: Vēl kas ir būtiski – ja 
māju olām var nopirkt jaun-
putnu, tad, lai ražotu ekoloģis-
kās olas, dējējvistai ir jāizaug no 
diennakts veca cāļa.

I.B.: Ar cik vistām uzsākāt 
savu biznesu?

N.V.: Pašā sākumā, pirms 
sešiem gadiem, bija 1500 vistas, 

bet tagad kopā rūpējamies par 
7000. Katru gadu kaut ko uzla-
bojam, cenšamies ieguldīt, lai 
vistām būtu pēc iespējas labāk. 
Labturība ir ļoti svarīgs faktors.

L.V.: Laimīga vista dēj laimīgu 
olu! 

I.B.: Kas ir uzņēmuma gal-
venās vērtības?

N.V.: Mūsu galvenā vērtība ir 
produkts, ko piedāvājam saviem 
klientiem – veselīgs produkts. 
Pircējam mūsdienās ir svarīgi, 
kā vista ir augusi, pa kādu zemi 
staigājusi, kādos apstākļos uztu-
rējusies un kādu barību ir ēdusi. 

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

N.V.: Neesam noteikuši kon-
krētu mērķauditoriju. Cilvēki 
paši mūs atrod. Tirgū ir mazs 
šāda produkta piedāvājums. 
Tāpēc cilvēki, kuri vēlas šo pro-
duktu, paši meklē iespējas, kā to 
iegādāties.

L.V.: Bet ļoti daudz ko nosaka 
arī klienta maciņš.

N.V.: Bioloģisko olu piedāvā-
jums tapa tiem pircējiem, kuri 
stingri seko līdzi tam, ko viņi 

pērk, kā tas produkts ir radies. 
Mūsdienās tas paliek arvien 
aktuālāk, bet, kamēr tas vēl nav 
tik populāri, tas ir arī diezgan 
dārgi. Īpaši attiecībā uz olām. 

I.B.: Kādas reklāmas aktivi-
tātes tiek veiktas, lai sasniegtu 
klientu?

N.V.: Pamatā izmantojam 
sociālos tīklus, lai izplatītu aktu-
ālo informāciju. Esam piestrā-

Labturība ir svarīgs faktors – 
laimīga vista dēj laimīgu olu!

dājuši pie dizaina, lai cilvēkiem 
produkts būtu labi pamanāms 
un izceltos uz pārējo fona. Rek-
lāmas rakstus var palaist garām, 
bet pamanāmu dizainu ir grūti 
ignorēt. 

L.V.: Cilvēks redz vispirms ar 
acīm. 

N.V.: Speciāli neesam nekur 
reklamējušies. Arī mediji paši 
mūs ir atraduši. 

L.V.: Pagājušajā gadā piedalī-
jos Vidzemes uzņēmēju dienās, 
lai nedaudz popularizētu mūsu 
produkciju. 

N.V.: Šobrīd piepalīdz arī 
dabas draugi un dzīvnieku 
aizstāvji. Viņi rīko kampaņas, 
ar kurām aicina uzņēmumus 
atteikties no sprostos dētu olu 
izmantošanas un tirdzniecības. 
Uzņēmumi nevēlas bojāt savu 
tēlu un reputāciju, un ir spiesti 
meklēt iespēju iegādāties māju 
olas. 

I.B.: Ir skaidrs, ka divatā 
nevar par 7000 vistām parū-
pēties. Raksturojiet savu 
komandu!

N.V.: Kopā esam 7. Katram ir 
savi darbi un savas atbildības. Ir 
cilvēks, kas taisa barību, ir sie-
vietes, kas pako olas, puiši, kas 
apkopj kūtis. Par dokumentiem 
un grāmatvedību atbildīgi esam 
mēs paši.

L.V.: Nauris atbild arī par 
piegādi. Paši kūtī vairs neejam, 
bet visus darbus, ko tagad dara 
darbinieki, arī mēs abi esam paši 
darījuši. Nav tādu pienākumu un 
darbu, kurus nebūtu veikuši. 

I.B.: Kur var iegādāties SIA 
“EK Ovo” un SIA “Straupes 
Ligzda” produkciju?

L.V.: Produkcija klientiem 
pieejama PKS “Straupe” veika-
los, SIA “MJ Roze” veikalos, kā arī 
Straupes lauku labumu tirdziņā 
Straupes Zirgu pastā. 

N.V.: Arī dažādos interneta 
veikalos, kā arī viens liels pircējs 
ir “Balticovo”, kam pārdodam 
savu produktu. To var nopirkt 
lielā kajos veikalos. Atšķirīgs 
tikai zem kura zīmola. 

I.B.: Kurš ir darbīgākais 
gada laiks?

N.V.: pirms Lieldienām ir dar-
bīga un aktīva nedēļa. Vislielā-
kais pieprasījums ir, tuvojoties 
rudenim, līdz Lieldienām un tad 
ir nedaudz klusāk.

I.B.: Vai paši rodat laiku 
atpūtai?

N.V.: Pēdējā laikā tas izdodas 
arvien biežāk.

L.V.: Ir sakārtojies ritms, un 
spējam rast laiku atpūtai. Esam 
iestrādājušies. 

I.B.: Kas sagādā gandarī-
jumu?

N.V.: Produkta atpazīstamība. 
Kā arī tas, ka spējam sevi nodro-
šināt, nečīkstot, ka viss ir slikti.

L.V.: Uz ārzemēm nav jābrauc!
N.V.: Labi gribot, jebkurā no -

zarē var atrast, ko darīt – ir tikai 
jāgrib! Laukos, manuprāt, ir 
vieglāk izsisties. Nevajag tikai 
baidīties! Pirmajā gadā, kad 

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

1. aprīlī, kas zināma arī 
kā joku diena, Rozulā notika 
ikgadējais, jau par tradīciju 
kļuvušais Lieldienu pasākums 
“Lieldienu jampadracis”. Pava-
saris gan neprata šajā dienā 
jokot, jo atnesa vēsu, lietainu un 
vējainu laiku, tomēr apmeklētāju 
skaitu un smaidus cilvēku sejās 
tas nemazināja. 

Lieldienu zaķis Pārgaujas 
novadā jau bija manīts pāris 
dienas pirms pasākuma, savu-
kārt dažas stundas pirms Liel-
dienu jampadrača jau veseli divi 
garauši sveicināja un aicināja 
visus autovadītājus, kuri brauca 
garām pagriezienam uz Rozulu. 
Pasākuma programma un akti-
vitāšu piedāvājums šogad bija 
ļoti plašs. Gan lielie, gan mazie 
apmeklētāji varēja atrast sev 

Lieldienas Rozulā – nemainīga 
un iedzīvotāju iemīļota 
tradīcija

tīkamu nodarbi. Ikviens varēja 
nokrāsot savu līdzpaņemto olu, 
izmantojot dabīgos materiālus, 
tajā skaitā populārāko olu krāso-
šanas materiālu – sīpolu mizas. 

Rozulas tautas nama zālē, 
kur bija ieradušies iedzīvotāji 
gan no Stalbes, gan Straupes, 
gan Raiskuma pagastiem, ienāca 
Lieldienu zaķis, saņemot skaļas 
ovācijas no mazākajiem pasā-
kuma apmeklētājiem. Zaķis klāt-
esošos iepazīstināja ar jauniešu 
vokālo ansambli “Naktsvijoles” 
no Ēveles pagasta, kas sagādāja 
skatītājiem svētku koncertu, 
izpildot populāras un pazīs-
tamas dziesmas. Pēc koncerta 
notika olu kaujas, kurās tika 
noskaidroti stiprāko Lieldienu 
olu īpašnieki, kā arī lielajā zālē 
notika olu ripināšanas aktivitāte. 
Tajā olai nebija jāveic lielāka dis-
tance, bet gan ripinātājam bija 
sava ola jāripina tā, lai tā pie-
skartos pēc iespējas vairāk uz 
ripināšanas celiņa izvietotajām 

konfektēm. Olu ripināšana guva 
lielu pieprasījumu, jo pasākuma 
apmeklētāji stāvēja garā rindā, 
gaidot savu kārtu. Neatņemama 
Lieldienu pasākuma sastāvdaļa 
ir piepūšamās atrakcijas lielajā 
zālē, kas ir iemīļotākā aktivitāte 
bērnu auditorijai.  

Radošo darbnīcu zonā, kas 
atradās mazajā zālē, bija jūtama 
īpaša rosība. Tur bija iespējams 
izveidot savu īpašo Lieldienu vai 
novada nozīmīti, izkrāsot papīra 
olu, atrisināt burtu jucekli, 
bet pacietīgākie un darbīgākie 
darbnīcu apmeklētāji nodevās 
nagliņpīšanai. Lielāko pacietību 
prasīja tieši nagliņu iesišana 
sagatavotajās koka pamatnēs. 

Spītējot laikapstākļiem, ārā, 
tautas nama apkārtnē, notika 
sportiskākas aktivitātes – sta-
fete, olubols, kā arī ceļa rullis, 
kura ir pietiekami interesanta 
aktivitāte. Tās galvenais rekvi-
zīts ir siena rullis. 

Turpinājums 9. lpp.

Vītolu ģimene. Foto: Iluta Beķere
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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 Pārgaujas novada 
pagastiem par savu dzimto sauc 
jau kopš dzimšanas. Šie iedzī-
votāji bieži vien var pastāstīt 
daudz interesantu un vēl neat-
klātu faktu par savu dzimtu, par 
novadu, par tradīcijām, kultūras 
dzīvi pirms vairākiem gadu des-
mitiem. 

Termins Latvijas simtgade 
jau daudzkārt 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. 

 Aprīļa mēnesī viesojos 
Raiskuma pagastā, kur tikos 
ar Jāni Kiršteinu, kurš dalījās 
savās atmiņās un pārdomās 
par Raiskumā un savā dzīvē 
piedzīvoto. 

 Jāņa Kiršteina dzīve 
aizsākusies Raiskumā, kad viņa 
mātei dzima dvīņi – Jānis un 
viņa māsa. Visa bērnība pavadīta 
Raiskumā un pirmās atmiņas 
saistās ar ganu gaitām: “Man 
bija 6 gadi, kad sāku ganīt govis. 
Tas bija mans pienākums”. Jānis 
stāsta arī to, ka ģimenes liktenis 
nav bijis laimīgs, jo tēvu izsūtīja 

uz Sibīriju un gandrīz visu, kas 
saimniecībā bija, nācās atdot 
kolhozam un valstij. “Tagadējā 
dzīvojamā māja bija domāta kā 
saimniecības ēka un dzīvojamā 
platība kalpotājiem. Vecāki bija 
turīgi. Tēvs bija lauksaimnieks ar 
plašu vērienu – bija lopi, pļavas, 
meži – kopā 26 ha platībā. 
Akmeņi, no kuriem mūrētas 
mājas sienas, vākti no laukiem. 
Viss jau izklausās labi, bet tad, 
kādu dienu skolā audzinātāja 
pasauca pie sevis mani un vēl 
dažus klasesbiedrus, teica, lai 
ejam mājās, jo tur gaida mātes. 
Un tā arī bija – tēvs jau bija 
aizvests pie lāčiem uz Sibīriju,” 
atmiņās dalās J. Kiršteins.

 Jāņa skolas gaitas aizsākās 
Raiskuma pamatskolā, kur tika 
pabeigtas četras klases un katru 
dienu ar kājām mēroti 4 km 
turp un atpakaļ no skolas. Pēc 
tam skolas gaitas turpinājušās 
Cēsīs. Tur tika dzīvots internātā. 
“5. klasē es gāju pat divreiz, jo 
tajā ziemā daudz slimoju. Tas 
bija smagi, jo bija pat sajūta, 
ka neizturēšu”, izsakās Jānis. 
“Skolas laikā man arī patika taisīt 
visādas palaidnības, un vienreiz 
pat mani uz nedēļu izslēdza no 
skolas. Tieši eksāmenu laikā. 
Tāpēc eksāmens bija jākārto 
pēc tam. Tas viss bija tāpēc, ka 
es izlecu pa logu un skrēju uz 
Rožu laukumu pēc saldējuma, 
bet pa ceļam satiku skolotāju.” 
Pēc pamatskolas beigšanas Jāņa 
māsa devusies uz vidusskolu, 
bet, lai mācītos tur bijis jāmaksā. 
Īpaši dārgi tas bijis tiem, kuri 
skaitījušies kulaki jeb īpaši 
turīgie zemnieki. Jānis izvēlējās 
savu izglītošanos turpināt 
arodskolā un iegūt galdnieka 
amatu, jo arī vectēvs kādreiz 
bijis galdnieks un mācības 
bijušas bezmaksas: “Arodskolā 

es palaidnības netaisīju, jo bija 
jāiegūst arods. Un tikai divi no 
visa kursa mēs skolu pabeidzām 
ar teicamiem rezultātiem.”

 “Pēc skolas pabeigšanas 
nebija tā, ka paši varējām izvē-
lēties, kur strādāt. Bija jāstrādā 
tur, kur mūs nosūtīja. Mani 
nosūtīja uz Rīgu, uz vienu rūp-
nīcu Imantā, kur ražoja kuļma-
šīnas. Pastrādāju divus gadus, 
un pienāca laiks armijai,” pastās-
tīja J. Kiršteins. “Armijā gan ilgi 
nenācās dienēt, jo mamma bija 

Turpinājums no 8. lpp.

Pasākuma apmeklētāji atzina, 
ka no malas skatoties, tas izska-
toties daudz, daudz vienkāršāk 
nekā patiesībā, un ir nepiecie-
šama laba fiziskā forma, lai pie-
dalītos šādā aktivitātē. 

Tika piedāvāta arī iespēja vei-
dot komandas un sacensties par 
garšīgām balvām. Komandām 
bija jāveic vairāki uzdevumi – 
fotoorientēšanās, krustvārdu 
mīklu minēšana, puzles lik-
šana, tautasdziesmu lasīšana no 
lūpām, dalība stafetē, olubolā un 
arī aktivitātē ceļa rullis. Koman-
das, kuras kopvērtējumā uzrā-
dīja labākos rezultātus, tika pie 
balvām.

Lieldienu jampadracis nebūtu 
īsts jampadracis, ja nebūtu ikga-
dējās aktivitātes Umurkumurs. 
Tas ir īsts spēka un izturības 
pārbaudījums, jo bez jebkāda 

papildus aprīkojuma ir jāuzkāpj 
stabā – jo augstāk kāpsi, jo vērtī-
gāku balvu saņemsi. Šogad spē-
cīgākais un izturīgākais pasā-
kuma apmeklētājs pamanījās 
stabā uzkāpt pat vairākas reizes. 

Novadnieku stāsti. Ar saknēm Raiskumā

pensionāre. Pēc tam Rīgā sāku 
strādāt par mēbeļu galdnieku, 
bet joprojām dzīvoju kopmīt-
nēs. Tas bija briesmīgi – istabiņā 
bijām kādi 11 cilvēki. Grūti bija 
dzīvot – zaga mantas, bija kauša-
nās.” Drīz vien Jānis apprecējās 
un uzsāka kopdzīvi ar sievu vie-
nistabas dzīvoklī. 

 Jānis pastāstīja arī to, ka 
viņam vienmēr ir paticis sports. 
Ar to jau sācis nodarboties 
arodskolas laikā, kad īpaši iemī-
ļoti bijuši ziemas sporta veidi. 

Dzīvojot Rīgā, neatņemama sa-
stāvdaļa bijusi braukšana ar 
velosipēdu un svaru cilāšana: 
“Biju atlētisks, un ne no kā man 
nebija bailes.” Jānis stāsta par 
vienu atgadījumu: “Vienreiz 
mani izsauca uz čeku, lai iztau-
jātu par ārzemju vēstulēm, ko 
man regulāri sūtīja brālēns. Tik-
šanās bija skarba, bet laikam 
liku iztaujātājiem noprast savu 
stingro nostāju un neatlaidību, 
ka viņi pēc tam man piedāvāja 
strādāt pie viņiem. Teica, ka 
maksāšot lielu algu, ka nauda 
man noteikti būs tik, cik man 
vajagot. Gribēja, lai es spiegoju 
un nesu viņiem informāciju, par 
to, ko cilvēki runā, ko dara. Es 
atteicos. Man svarīgs bija mans 
arods, mans darbs. Piedāvāja 
man pat kādas 3 vai 4 reizes. 
Visas atteicu.”

 1985. gadā mūžībā devās 
Jāņa mamma. Tad arī viņš savā 
īpašumā atguva tēva mājas un 
atgriezās Raiskumā. “Bija zeme, 
es to apstrādāju, apsēju laukus 
un pēc tam graudus nodevu 
valstij,” par savu nodarbošanos, 
atgriežoties tēva mājās, informē 
Jānis. 

 Jānis Kiršteins ir talantīgs 
virpotājs. Viņam ir arī Tautas 
daiļamata meistara goda nosau-
kums, ko ieguvis dar bojoties 
Tautas lietišķās mākslas studijā 
“Daiļrade”. Jāņa darbi pabijuši 
dažādās izstādēs gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Labprātāk kungs 
izgatavojis traukus, svečturus, 
taburetes, krelles, saktas un pat 
zīmogu rokturīšus. 

 “Kas tik dzīvē nav piedzīvots,” 
ar smaidu atminas Kiršteina 
kungs. “Esmu pats uz dažādām 
valstīm ar auto braucis – uz Krie-
viju, Poliju, Ukrainu, uz Vāciju. 
Alpos pat vienreiz cūku nošāvu. 
Jā, arī medniecība vienmēr bijusi 
sirdslieta. ”

Tagad Jāņa Kiršteina iemīļo-
tās nodarbes ir sporta pārraižu 
skatīšanās, kā arī labprāt vēl 
nodarbojas ar koka darinājumu 
veidošanu savā klētī. Tur jop-
rojām top zīmogu rokturīši un 
dažādi koka priekšmeti. Jānis 
priecājas par mazbērniem, kā 
arī par iespēju dzīvot savā bēr-
nības mājā. Viņš ir dzīvesprie-
cīgs kungs, kurš labprāt joko 
un smejoties stāsta par saviem 
piedzīvojumiem. Paldies viņam 
par atsaucību, kā arī laipno un 
sirsnīgo uzņemšanu. Paldies par 
atsaucību arī Ivetai, kura J. Kirš-
teinam palīdz ikdienas gaitās. 

Paldies iedzīvotājiem par 
atsaucību, kā arī priekšliku-
miem par tiem novadniekiem, 
pie kuriem vēl vajadzētu aiz-
braukt, bet ja ir zināms vēl kāds 
novadnieks, kurš varētu pastās-
tīt ko interesantu par savu dzīvi, 
dzimtu un par kādu no novada 
pagastiem, aicinām rakstīt uz 
avize@pargaujasnovads.lv , un 
iespējams tieši par viņu varēs 
lasīt kādā no nākamajiem “Pār-
gaujas Novada Vēstis” numu-
riem.

Ir skaidrs, ka šādi lieli un noti-
kumiem piepildīti svētki nevar 
notikt bez palīgiem. Paldies 
visiem, kas palīdzēja un iesais-
tījās Lieldienu organizēšanā – 
“Mudītes virtuvei” par sarūpēto 

gardo uguns zupu, Normundam 
Ruķim par ruļļu sagādāšanu 
atrakcijai “ceļa rullis”, Ivetai 
Adamsonei un Gitai Luntei par 
izveidotajām vides dekorāci-
jām Lieldienu noskaņās, Ilzei 
Krivašonokai par atsaucību un 
olu meklēšanas atrakcijas orga-
nizēšanu, Aivaram Lapsam par 
Umurkumura uzstādīšanu, Ine-
sei Mangulei par sarūpētajām 
balviņām no “Dabasspēks”,  Vei-
kala “Brasla” vadītājiem Tatjanai 
un Imantam Rjazanoviem par 
sarūpētajiem saldumiem, Ivetai 
Adamsonei, Ērikam Lobuzovam, 
Jānim Brūverim, Robertam Brū-
verim, Gitai Hofmanei, Evelīnai 
Menģelei, Keitai Kalniņai, Dāvi-
dam Rublim, Mārtiņam Jēkabam 
Ausmanim, Kristiānai Danielai 
Martinovai par palīdzību Liel-
dienu organizēšanā.

Uz tikšanos Rozulā arī 
nākamgad!

Lieldienas Rozulā – nemainīga un iedzīvotāju 
iemīļota tradīcija

Raiskumietis Jānis Kiršteins pie 2007. gadā iegūtās medību trofejas. 
Foto: Iluta Beķere

Īsta spēka un izturības 
pārbaude – Umurkumurs.

Atrakcija “Ceļa rullis” bija vilinoša 
arī ģimenēm. Foto: Iluta Beķere

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

Aprīļa mēnesis Cēsu apriņķa 
dziedātājiem un dejotājiem 
šogad bija īpaši svarīgs un atbil-
dīgs, jo notika XXVI Vispārējo 
Dziesmu un XVI Deju svētku 
koru un deju kolektīvu kopre-
pertuāra pārbaudes skates, kas 
noteica, vai kolektīviem būs 
iespēja piedalīties vasarā gaidā-
majos Dziesmu un Deju svētkos. 

7. aprīlī Vidzemes koncert-
zālē “Cēsis” pulcējas Cēsu 

apriņķa kori, lai žūrijai izdzie-
dātu izlozes un izvēles dziesmas, 
kopskaitā trīs. Šogad Pārgaujas 
novada apvienotais Straupes un 
Raiskuma jauktais koris startēja 
kā pirmie visā skatē, kas radīja 
papildus atbildības nastu, bet 
tajā pašā laikā ātrāk viss bija 
izdarīts un varēja jau daudz mie-
rīgāk gaidīt skates rezultātus. 
Šogad kori skatē ieguva II pakāpi 
un 39,11 punktus.

Pēc nedēļas savs veikums 
bija jāatrāda dejotājiem, kuru 
skate bija sadalīta divās daļās. 

Veiksmīgi aizvadītas XXVI Vispārējo Dziesmu 
un XVI  Deju svētku koru un deju kolektīvu 
koprepertuāra pārbaudes skates

Rīta daļā Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis” sevi no labākas puses 
centās parādīt C, E un F gru-
pas. No Pārgaujas novada kon-
certzālē uzstājās vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Straupe” 
(E grupa) un senioru deju kolek-
tīvs “Munsturis” (F grupa), izde-
jojot vienu izlozes un vienu izvē-
les deju. VPDK “Straupe” skatē 
ieguva I pakāpi un 42,6 punktus, 
bet SDK “Munsturis” II pakāpi un 
38,4 punktus. 

Pievakarē savs veikums žūri-
jai bija jādemonstrē A, B un D 

grupām CATAS kultūras namā. 
No Pārgaujas novada pieda-
lījās jauniešu deju kolektīvs 
“Idumeja”, kas ieguva I pakāpi un 
51,7 punktus.

Visi Pārgaujas novada ama-
tiermākslas kolektīvi, kuri pie-
dalījās kopreperturāra pār-
baudes skatēs, ir kļuvuši par 
Dziesmu un Deju svētku dalīb-
niekiem, un vasarā dosies uz 
Rīgu, lai kuplinātu svētkus ar 
savu dalību.

XXVI Vispārējie Dziesmu un 
XVI Deju svētki Rīgā šogad notiks 

no 2018. gada 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. Svētku nedēļā Rīgā 
ieradīsies 43 000 dalībnieku no 
118 Latvijas pašvaldībām, kā arī 
citām pasaules valstīm, kur lat-
vieši uztur un attīsta Dziesmu 
un deju svētku tradīciju.

Vēlam Pārgaujas novada 
svētku dalībniekiem priekpilnu 
svētku nedēļu, gandarījumu par 
ieguldīto darbu un lepnumu par 
savu kolektīvu, novadu un Lat-
viju!

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 31. martā Pārgaujas novada 
Stalbes vidusskolas sporta zālē notika 
Latvijas ceturtais čempionāts atlētiskajā 
vingrošanā pirmais posms. Sacensību 
programma paredzēja izpildīt trīs vingri-
nājumus – pietupienus ar svara stieni ple-
cos, svara stieņa spiešana guļus un stieņa 
raušanu. Minētos vingrinājumus vaja-
dzēja izpildīt plūsmas metodē ar mak-
simālo atkārtojumu skaitu un noteiktu 
svara lieluma pēc ķermeņa masas, 
vecuma un dzimuma kategorijām. Cīņu 
iesāka meitenes, kuras parādīja, ka viss 
notiks ļoti nopietni, kaut atsvaru sma-
gums meiteņu kategorijai proporcionāli 
nebija liels, atkārtojumu skaits liecināja, 
ka padošanās nenotiks un katra dalīb-
niece cīnījās ar maksimālo atdevi, brīžiem 
liekoties, ka pārspēj pašas sevi. 

Pusaudžu kategorijā meitenēm:
1. vieta – Džozefīne Grāvelsiņa, Kocēnu 

pamatskola, paceļot 133 reizes;
2. vieta – Sannija Vestvāle, Pārgaujas 

novads, 125 reizes;
3. vieta – Samanta Ābola, Kocēnu 

pamatskola, 120 reizes.
Pusaudžu kategorijā zēniem:
1. vieta – Rihards Pēteris Tomsons, 

Kocēnu novads, paceļot 160 reizes;
2. vieta –  Ēriks Roštoks, Kocēnu 

pamatskola, 150 reizes;
3. vieta – Ivo Aļļēns, Kocēnu pamat-

skola, 55 reizes. 
Jauniešu kategorijā zēniem:
1. vieta – Nauris Šalgūns, Kocēnu 

novads, paceļot 61 reizi;
2. vieta – Kristofers Osis, Kocēnu 

novads, 55 reizes;
3. vieta – Edgars Stepanovs, Amatas 

novads, 49 reizes.
Jaunietēm:
1. vieta – Monta Vimba, Kocēnu pamat-

skola, paceļot 75 reizes;
2. vieta – Marta Lība Zemece, Kocēnu 

pamatskola, 45 reizes;
3. vieta – Nadīna Berga, Kocēnu pamat-

skola, 24 reizes.
Junioru kategorijā:
1. vieta – Egīls Lobuzovs, Pārgaujas 

novads, paceļot 58 reizes. 
Sieviešu kategorijā:
1. vieta – Margita Zariņa, Pārgaujas 

novads, paceļot 110 reizes.
Seniorēm sievietēm:
1. vieta – Olga Oraševska, Pārgaujas 

novads, paceļot 101 reizi.

Atlētiskās vingrošanas 4. čempionāta 1. posms 
noslēdzies Stalbē

2. vieta – Daiga Hofmane, Pārgaujas 
novads, 56 reizes. 

Vīriešu kategorijā:
1. vieta – Juris Liniņš, Limbažu novads, 

paceļot 81 reizi;
2. vieta – Jurijs Gammeršmits, Pārgau-

jas novads, 55 reizes;
3. vieta – Francis Freidenbergs, Valmie-

ras boksa klubs, 50 reizes.
Senioru kategorijās:
1. vieta – Ivars Oraševskis (V3), Pār-

gaujas novads, paceļot 82 reizes;
1. vieta – Edijs Seleckis (V2), Kocēnu 

novads, paceļot 70 reizes.
Par absolūtajiem 1. posma čempio-

niem kļuva:
Sieviešu kategorijā:
1. Margita Zariņa, Pārgaujas novads;
2. Olga Oraševska, Pārgaujas novads;
3. Monta Vimba, Kocēnu novads .
Vīriešu kategorijā:
1. Ivars Oraševskis, Pārgaujas novads;
2. Juris Liniņš, Limbažu novads;
3. Edijs Seleckis, Kocēnu novads.
Nākamās, 2. posma sacensības, notiks 

2. jūnijā Ropažu novada Silakrogā, kur 
dalībniekiem nāksies sacensties vieglatlē-
tikas disciplīnās.

Sacensības atbalstīja Latvijas Tautas 
sporta asociācija, Pārgaujas novada paš-
valdība un Siberian Health. 

Sacensību galvenais tiesnesis  Haralds 
Bruņinieks, Sacensību galvenais sekretārs 
Andris Šalgūns.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Straupe" pēc deju skates. Foto: Solveiga Ruska Jauniešu deju kolektīvs "Idumeja". 

Atlētiskās vingrošanas 4. čempionāta 1. posma dalībnieki Stalbes sporta zālē.
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Gaida Gulbe 
un Helēna Lūsiņa,
bijušās Rozulas skolas skolotājas 

Skola – Tavs vārds nevienam 
nav svešs. Daudzu cilvēku atmi-
ņās tas dzīvo visa mūža garumā. 
Klasesbiedri, mīļākais mācību 
priekšmets un skolotājs, stundās 
piedzīvotais, bet vairāk viss tas, 
kas noticis klases vakaros, eks-
kursijās, dažādos darbos skolā 
un ārpus tās. Ojārs Vācietis saka:

“No Tevis, tāpat kā no 
    bērnības savas,
Mēs nevaram aiziet nekad.”
 Katrs pavasaris skolā atnāk ar 

satraukumu par eksāmeniem, ar 
prieku par gaidāmajām vasaras 
garajām brīvdienām. Bet 2009. 
gada pavasari gaidījām ar citā-
dām izjūtām, jo zinājām, ka skola 
tiks slēgta. Turpmākajos gados 
tas notika daudzviet Latvijā, 
bet mūsu skolai šāds spriedums 
bija šī procesa sākumā. Kopš tā 
pavasara šeit neskan bērnu bal-
sis, neskan skolas zvans. Parkā 
putnu dziesmas un rosīšanos 
neviens vairs netraucē. Vienīgi 
rudenī skolas apkārtni atdzīvina 
vairāku paaudžu ierašanās. Jop-
rojām pateicoties Aijai Alksnei, 
Ilzei Krivašonokai un pašvaldī-
bas atbalstam turpinās skolas 
aktīvās darbības laikā aizsāktā 
tradīcija – Lāčplēša dienai veltī-
tais skrējiens “Apkārt Rozulai”, 
kurā savus spēkus pārbauda 
reizēm pat vairāk kā 100 dalīb-
nieki. Skolas ēka sagaida šos 
entuziastus ar sakoptu apkārtni 
un siltām telpām. Pēc skrējiena 
ir iespēja padzert karstu tēju, 
bet skolas zālē balvas saņem 
izturīgākie un ātrākie skrējēji 
vairākās vecuma grupās. Sakām 
paldies novada vadībai par to, 
ka skolas ēku no bojāejas sargā 
2009. gadā uzliktais jaunais 
jumts un vēlāk iekārtotā centrāl-
apkure. Par sakoptu apkārtni un 
ēkas dzīvotspēju ikdienā rūpē-
jas Dimitrijs Solovjevs. Paldies 
viņam par darbu! 

 Prieks par tiem mūsu sko-
las absolventiem, kuri izvēlējās 
skolotāja profesiju: Egons Bušs, 
Aivars Bračka, Gunta Lapiņa, 
Zoja Virskule, Agita Zariņa, 
Dagne Ceriņa. Lepojamies ar 
tiem skolotājiem, kuri par darba 
vietu izvēlējās savu bijušo skolu: 

Veronika Puriņa, Astra Medne, 
Vizma Lapsa, Guntis Pužuls, 
Inese Lunte, Laila Ruķe, Iveta 
Adamsone. 1934. gadā V. Puriņa 
skolas pārziņa pienākumus pār-
ņēma no tēva Pētera Puriņa, 
kurš visu mūžu ziedoja jaunās 
paaudzes mācīšanai un audzinā-
šanai Rozulā. 

 Nesen atvadījāmies no cil-
vēka, kuru pazina daudzi ne 
tikai Cēsīs un tās apkārtnē. 
Egons Bušs ilgus gadus bija Cēsu 
sanatorijas Meža skolas direk-
tors. Kad 1988. gadā svinējām 
skolas 100 gadu jubileju, viņš 
uzņēmās pasākuma vadītāja 
pienākumus. Egona Buša, Ilzes 
Klūgas, Andreja Rajecka un citu 
viesu emocionālās uzstāšanās 
par skolas saglabāšanu noteikti 
palīdzēja pasargāt Rozulas skolu 
no tajā vasarā paredzētās slēgša-
nas. Pēc tam tā turpināja darbu 
vēl 21 gadu. Atmodas laikā sko-
lēnu skaits mācību gados sasnie-
dza 80-90.

 Mūsu absolvente Zoja Vir-
skule ir Mārsnēnu pamatskolas, 

Atmiņas aicina satikties Rozulas skolā
bet Agita Zariņa Valmieras Pār-
gaujas ģimnāzijas direktore.

 Tālāk par mums citiem šīs 
puses pedagogiem savā dzīvē ir 
gājusi Rozulas skolas absolvente 
Ausma Špona. Viņu vislabāk 
raksturo Aīdas Krūzes un Lai-
mas Pogas uzrakstītās grāmatas 
nosaukums “Uzticība pedago-
ģijai”, kura izdota 2001. gadā. 
Zinātniece, ilggadēja Latvijas 
Universitātes un RPIVA profe-
sore, sabiedriska darbiniece. 
Īpaši nozīmīgs ir viņas zinātnis-
kais devums Latvijas skolu un 
augstskolu pedagogu izaugsmei. 
2001. gadā Izglītības un zināt-
nes ministrija A. Šponai piešķīra 
balvu par mūža ieguldījumu 
pedagoģijas zinātnes attīstībā 
un jauno zinātnieku sagatavo-
šanā. 

 Rozulas skolā pirmo pedago-
ģiskā darba pieredzi guvuši vai-
rāki jaunie skolotāji, kuri pēc tam 
strādājuši vai joprojām strādā 
par citu skolu direktoriem: 
Aleksis Rubenis Cēsu 1. vidus-
skolā, Spodra Ergarde Dzērbe-
nes vidusskolā, Eduards Grigors 
Zosēnu un Straupes pamatsko-
lās, Māris Ķēniņš Nītaures vidus-
skolā, Andrejs Māsēns Cēsu 4. 
arodvidusskolā. Bijusī skolas 
direktore Ilze Krivašonoka un 
skolotāja Gaida Gulbe vienmēr 
uzturējušas ciešus sakarus ar A. 
Rubeņa, S. Ergardes, E. Grigora, 
A. Lapiņa, E. Buša ģimenēm. Pēc 
skolas simtgades svinībām viņi 
arī nākamajās jubilejās vienmēr 
ir piedalījušies. Viņu atmiņās 
Rozula ir bijusi ne tikai darba-
vieta, bet arī jaunības dienu 
zeme. Šīs tikšanās palīdz mums 
visiem justies stiprākiem, dvē-
selē bagātākiem, dzīvē vajadzī-

gākiem.
 Mēs, kurus rīts vairs nesauc 

darba gaitās, bieži aizejam līdz 
skolai, tās apkārtnē baudām klu-
sumu un mieru. Ar šo vietu mūs 
saista atmiņas par jaunību, par 
skolotāja darbā pavadītajiem 
gadiem, par cilvēkiem, kuri jop-
rojām ir vajadzīgi. Ir prieks par 
visiem mūsu skolas bērniem, 
kuri ir izauguši un kļuvuši par 
krietniem darba un ģimenes 
cilvēkiem. Lepojamies ar bijušo 

audzēkņu panākumiem sportā 
Latvijā, Eiropā un pasaulē. Lat-
vijas simtgades gadā Rozulas 
skolas ēkai 130. Bijušo skolēnu 
interese par skolu, par tās likteni 
šodien un nākotnē liek domāt 
par tikšanos.

Tāpēc jūs visi tiksiet mīļi 
gaidīti Rozulas skolā šī gada 
9. jūnijā. Sekojiet precīzākai 
informācijai sociālajos tīklos. 

 Te ir vieta, kur atkal un atkal 
sirdis mums atgriezties liek. 

Rozulas skolas ēka
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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  6. un 20. maijā

Tiek organizēta 
divu dienu ekskursija 

pa Kurzemi. 
23. un 24. maijā iepazīsim 

Līvu krastu, tā ļaudis un vēl...  
Ja vēlies pievienoties – 

tālr. informācijai 29247718 
(Grieta). 

Vietu skaits ierobežots!

Uz pasākumu 3. maijā būs 
transports, kas nogādās uz 
koncertu un pēc koncerta 
vedīs atpakaļ:

Maršruts: 
18.00 Raiskums – 
18.10 Auciems  – 18.20 
Stalbe – 18.30  Straupes 
pamatskola – 18.35 Plācis – 
18.45 Rozula –  18.55 Stalbe.

1. MAIJĀ    STALBES TAUTAS NAMĀ
Senioru kolektīvu festivāls

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

Ieeja bez maksas

Maija pasākumi 
Ungurmuižā

19. maijā 
Ungurmuiža Muzeju naktī 

uzsāk sezonu!
Latvijas simtgades reizē 

Muzeju nakts tēma ir “Šūpulis”, 
tādējādi iekļaujoties valsts simt-
gades stāstā. Valsts dibināšanas 
un pastāvēšanas jēga rodama 
rūpēs par ģimenes, dzimtas un 
tautas šūpuli. Muzeju naktī godi-
nāsim šūpuļu darinātājus, sargā-
tājus un šūpotājus!

Būs interesantas ekskursijas, 
izstādes un naksnīgas pastaigas 
gidu vadībā! Ieeja bez maksas.

24., 25. maijā
Atvērto durvju dienas 
Atsaucoties aicinājumam 

pilīm un muižām piedalīties 
Eiropas Kultūras mantojuma 
gada 2018 Latvijas notikumā – 
Atvērto durvju dienās –, arī 
Ungurmuiža gaidīs jauniešus! 

Eiropas vēsturisko ēku asoci-
ācija (European Historic Houses 
Association) ar saukli – “Mūsu 
māja, jūsu mantojums” (Our 
House, Your Heritage) maijā rīko 
Atvērto durvju dienas, kuru laikā 
Ungurmuiža aicina skolēnus pie-
dalīties konkursā “Mans biznesa 
plāns Latvijas pilij vai muižai”. 
Tā mērķis ir veicināt skolēnu 
interesei par kultūras manto-
juma objektiem, to saglabāšanu 
un to izmantošanas iespējām 
mūsdienās. Vairāk informācijas 
www.pilis.lv vai arī rakstīt savus 
jautājumus uz e-pastu muizas@
gmail.com. 

26. maijā
Multimediāls koncer-

tuzvedums “ELLES ĶĒĶIS. 
ŅUJORKA-> LATVIJA”

Muzikālais stāsts ir veltīts 
Ņujorkas dzejnieku grupai “Elles 
ķēķis”, kura galvenie pārstāvji 
bija latviešu trimdas dzejnieki 
Gunars Saliņš un Linards Tauns.

“Elles ķēķis. Ņujorka->Lat-
vija” izseko grupas darbībai no 
vairākiem skatpunktiem – caur 
Gunara Saliņa dzīvi un mākslu; 
trimdas rakstnieka Gunta Zariņa 
aprakstiem, caur Gunara Saliņa 
meitas Lailas Saliņas atmiņām.

Ar stāstījumiem, dzejām, 
dziesmām, attēliem un video 
Laila Saliņa un aktieris Gundars 
Silakaktiņš veidos tiltu starp 
Ņujorku un Latviju – tagadni un 
pagātni. 

Kostīmu māksliniece Liene 
Dobrāja izvēlējusies tērpus, kas 
raksturo modi Ņujorkā 50./60.
gados. Izoldes Cēsinieces–Sui-
pes scenogrāfijā būtiska loma 
ir video stāstam, kas kopā ar 
mūziku un tekstu stāstīs par 
notikumiem un sajūtām Ņujor-
kas Elles ķēķī. 

Ieeja 15,00 EUR.

http://www.pilis.lv
mailto:muizas@gmail.com
mailto:muizas@gmail.com
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