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

13., 14. un 15. jūlijs tika 
pavadīts svinīgā, aktīvā, radošā 
un lustīgā atmosfērā – tika 
svinēti 5. Pārgaujas novada 
svētki, kuru laikā gan novada 
iedzīvotājiem, gan viesiem tika 
piedāvāta plaša pasākumu un 
aktivitāšu programma. 

Pārgaujas novada svētki tika 
atklāti piektdienas, 13. jūlija, 
vakarā Stalbes tautas namā un 
tā apkārtnē. Pasākuma apmek-
lētājiem bija iespēja darboties 
radošajās darbnīcās un paga-
tavot sev kaleidoskopu vai LED 
laternu. Radošās darbnīcas 
novērtēja, un tajās iesaistījās ne 
tikai bērni, bet arī pieaugušie. 

Ik gadu novada svētkos 
iedzīvotāji tiek priecēti ar viņu 
pašu veidotām izstādēm un šie 
novada svētki nebija izņēmums. 
Tika veidota Pārgaujas novada 

5. Pārgaujas novada svētki aizvadīti

iedzīvotāju izstāde “Laikrādis”, 
kurā varēja aplūkot pulksteņus. 
Izstādē varēja aplūkot 36 dažā-

dus pulksteņus un tā bija apska-
tāma atklāšanas vakarā Stalbes 
tautas nama mazajā zālē un 14. 
jūlijā Straupes pagasta biblio-
tēkā. Eksponāti bija dažādi – 
rokas, galda, sienas pulksteņi. 
Pulksteņi, kas reiz rādījuši 
laiku mūsu vecmāmiņai un vec-
tētiņam, mūsu vecākiem, un 
pulkstenis, kas kalpojis mums 
pašiem darbā vai mājās. Izstā-
dītie pulksteņi pie īpašniekiem 
ir nonākuši gan kā dāvanas, gan 
kā suvenīri.  Līdzās pulksteņiem 
bija pievienots stāsts par kon-
krēto pulksteni. 

Rundā pie Stalbes kultū-
ras nama, uz skatuves kāpa 
mūziķi – Iveta Baumane un 
Roberts Pētersons, kas ar kon-

certprogrammu “Esi man tā” 
ieskandināja svētkus. Šis māks-
linieku sastāvs ir arī maza daļa 
no grupas “Elektrofolk”. Uzreiz 
pēc koncerta lielas ovācijas 
saņēma komanda “Greentrials”, 
kas sarūpēja skatītājiem iespai-
dīgu velo šovu ar gaismām un 
pat pirotehniku. “Greentrial” ir 
komanda, kas izpilda profesio-
nālus trikus, veidojot šovu ar 
velosipēdiem. Šova programma 
veidota, apvienojot vairākus 
sporta veidus - Velotriāls, BMX 
freestyle un BMX Flatland. 

Plašākais aktivitāšu pie dā-
vājums bija sestdien, 14. jūlijā. 
Rīts iesākās ar skrējienu 
“Pretī 100”, kura distances veda 
pa Straupes ceļiem un takām. 

Skrējienā piedalījās dažāda 
vecuma skrējēji, un katras 
grupas pirmo trīs vietu ieguvēji 
tika apbalvoti ar piemiņas 
medaļām. (Vairāk par skrējienu 
lasiet 8. lpp.)

Visu dienu Straupes estrā-
des apkārtnē bija dažādas akti-
vitātes gan lieliem, gan maziem. 
Bērni priecājās par piepūša-
majām atrakcijām un sumbolu. 
Garu rindu veidoja tie bērni, 
kuri vēlējās tikt pie skaista sejas 
gleznojuma, bet neviltotu prieku 
un smieklus sagādāja “Mārtiņa 
burbuļi” un dažādo formu, lie-
luma un daudzuma ziepju bur-
buļi. Labratorium zinātnes šovs 
pārsteidza ar jautru un pār-
steigumiem pilnu programmu, 
un domājams, ka interese par 
ķīmiju pēc šova laikā redzētā 
radās ikvienam skatītājam. 

Neiztrūkstoša Pārgaujas 
novada svētku sastāvdaļa pēdē-
jos gados ir meistarklase. Šogad 
tā bija sietspiedes meistarklase, 
kas piedāvāja interesentiem 
apgūt sietspiedes drukas teh-
niku uz auduma. Sietspiedes 
tehinka ir viens no trafaretdru-
kas veidiem, kurā trafareta 
vietā tiek izmantots neilona vai 
metālisks tīkls. Sietspiedes teh-
nikā var apdrukāt gan iepako-
jumus, plakātus un skrejlapas, 
gan audumu, mēbeles, sienas un 
gandrīz jebkuru citu priekšmetu 
vai laukumu ar pietiekami gludu 
virsmu.

Plkst. 18.00 novada svētku 
apmeklētāji tika aicināti uz 
svētbrīdi Straupes baznīcā, kam 
sekoja Haralda Sīmaņa koncerts. 

Par novada svētku tradīciju 
kļuvis arī gājiens no Straupes 
baznīcas uz estrādi, kurā dodas 
Pārgaujas novada vadība, domes 
deputāti, administrācijas darbi-
nieki, amatiermākslas kolektīvi, 
Pārgaujas novada iedzīvotāji un 
ikviens interesents. 

Kad gājiena dalībnieki nonā-
kuši estrādē, var sākties kon-
certs. Apmeklētājus priecēja 
grupas “TIRKIZBAND”, novada 
koru un ansambļu kopēja 
sadziedāšanās. Izskanēja zinā-
mas dziesmas, kurām visi varēja 
dziedāt līdzi. Koncertu krāš-
ņāku darīja arī novada dejotāju 
priekšnesumi. Koncerta beigās 
kopīgā dejā vienojās visi – gan 
koncerta dalībnieki, gan skatī-
tāji. 

Turpinājums 3. lpp.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents sveic Pārgaujas novada iedzīvotājus un viesus 
svētkos. Foto: Iluta Beķere

Ziepju burbuļu aktivitātes. Foto: Iluta Beķere

Kopīgā dejā vienojas Pārgaujas novada amatiermākslas kolektīvi un iedzīvotāji. Foto: Iluta Beķere
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EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Liene Zilvere,
Projekta HANSA asistente

Pārgaujas novada svētku 
noslēgumā, 15. jūlijā Straupes 
Zirgu pastā plašākai publikai 
tika prezentēts Straupes kulinā-
rais ceļvedis. Informatīvs mate-
riāls, kas sniedz informāciju par 
Straupē un tās tuvākajā apkār-
tnē esošajiem uzņēmumiem, 
mājražotājiem un amatniekiem, 
kas Straupes iedzīvotājiem un 
viesiem piedāvā iespēju iepazī-
ties ar vietējām kulinārajām vēr-
tībām. Tāpat ceļvedī atrodama 
informācija ceļotājiem: kur un 

Straupes kulinārais ceļvedis
ko Straupē vērts apmeklēt un 
redzēt, kurām vietām noteikti 
nepabraukt garām. Ceļvedis 
papildināts ar receptēm, ko pie-
meklējusi Straupes Zirgu pasta 
virtuves šefpavāre Baiba Smilga.

Pasākumā ar stāstījumu par 
viesošanos saimniecībās un tur 
gūto pieredzi un emocijām dalī-
jās ceļveža tekstu autore Baiba 
Smilga. Neliela saimniecību un 
amatnieku ražoto produktu pre-
zentācija ļāva pasākuma dalīb-
niekiem iepazīt mazo ražotāju 
veiku mu un to ikdienas darbību. 
Pasākuma noslēgumā ikviens 
apmeklētājs savā īpašumā varēja 

iegūt Straupes kulināro ceļvedi, 
kā arī nogaršot vienu no tajā 
aprakstītajiem viduslaiku ēdie-
niem – miežu putru ar lēcām, 
dārzeņiem un korindru.

Straupes kulinārais ceļvedis 
tapis projekta “Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros. Izdots latviešu, vācu un 
angļu valodā, pieejams Pārgau-
jas novada pārvaldēs, “Piķiera 
namiņā” un veikalā “Senā 
Hanza”. Elektroniskā versijā ska-
tāms un lejuplādējams Pārgau-
jas novada tūrisma lapā www.
tourism.straupe.lv.

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jūnija nogalē saņemts Lauku 
atbalsta dienesta lēmums par 
projekta iesnieguma apstirpi-
nāšanu, kas peredz iegādāties 
mobilo grīdu āra pasākumu vaja-
dzībām. Līdz šim vietās, kurās 
notiek pasākumi, taču nav tam 
paredzētas skatuves vai estrā-
des, mobilā grīda tika nomāta no 
dažādiem piegādātājiem, radot 
papildus izdevumus, taču, patei-
coties projektam, tagad šāda 
grīda būs pašvaldības īpašumā. 
Šis jauninājums radīs iespēju 
veidot jaunus un uzlabot jau 
par tradīciju kļuvušos brīvda-
bas pasākumus, mobilās grīdas 
priekšrocība ir tāda, ka to var 

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
LEADER programmas atbalstu 
tiks iegādāta mobilā grīda 
āra pasākumu vajadzībām

pārvietot uz jebkuru pašvaldībai 
vēlmu pasākuma norises vietu. 
Mobilā grīda tiks izmantota gan 
novada amatiermāklas kolektīvu 
koncertiem, ballēm, teātra izrā-
dēm, gan viesmākslinieku uzstā-
šanās reizēs. 

Projekta attiecināmās izmak-
sas ir 7296.30 EUR, no kurām 
90% ir publiskais finansējums 
un 10% pašvaldības līdzfinan-
sējums. Līgums par grīdas izga-
tavošanu un piegādi noslēgts ar 
SIA “Straubek Furniture”. 

Projekts tiek īstenots pama-
tojoties uz Latvijas Republikas 
13.10.2015. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 590 ‘’Valsts 

un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīs-
tībai apakšpasākuma ‘’Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju’’ un biedrības ‘’Cēsu 
rajona lauku partnerība’’ izsludi-
nāto LEADER projektu konkursa 
pirmo kārtu Latvijas lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. 
‘’Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģiju’’ aktivitātē 
19. 2.2. “Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas”. 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Gada sākumā Latvijas vides 
aizsardzības fonda admi-
nistrācija (LVAFA) izsludināja 
konkursu valsts budžeta prog-
rammas 21.00.00 “Vides aiz-
sardzības fonds un iemaksas 
strarptautiskajās organizācijās” 
(21.02.00 apakš programma 
“Vides aizsardzības projekti”, 
vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”) 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pār-

Ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansiālu atbalstu 
tiks izstrādāti ekspluatācijas 
noteikumi Riebiņu ezeram

valdība”, kurā savu projekta 
pieteikumu iesniedza arī Pār-
gaujas novada pašvaldība. Martā 
iesniegtais projekta pieteikums 
“Riebiņu ezera ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde” tika apstip-
rināts un maijā noslēgts līgums 
par projekta finansēšanas un 
izpildes kārtību.  

Darbus veiks nodibinājums 
“Vides risinājumu institūts”, 
kura pienākumos ietilpst apko-
pot esošos datus par ezera eko-
sistēmu kopumā, veikt ūdens 
kvalitātes izpēti, ūdensaugu, 

fitoplanktona, ihtiofaunas, hid-
roloģisko izpēti, kā arī veikt 
datu apstrādi un analīzi. Rezul-
tātā tiks izstrādāti un saskaņoti 
ezera ekspluatācijas noteikumi. 
Darbi ezerā jau uzsākti un tur-
pināsies līdz rudenim, savukārt 
ziemas sezonā tiks veikta iegūto 
datu apstrāde un analīze. Pro-
jektu plānots pabeigt 2019. gada 
aprīlī. 

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

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam 
Rīgā notika XXVI Vispārējie 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētki, pulcējot vienviet 43290 
dalībniekus, t.sk. 16500 kordzie-
dātājus no 427 koriem un 18174 
dejotājus no 739 kolektīviem. 
Svētkos piedalījās dalībnieki no 
118 Latvijas pašvaldībām un 21 
pasaules valsts. 

Dziesmu un deju svētki ir 
mūsu tautas lielākā kultūras 
bagātība un šogad bija gaidīts 
notikums arī Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīviem, 
kuri cītīgi gatavojās skatēm un 
daudz mēģināja. Svētkos pieda-
lījās pieci kolektīvi – Raiskuma 
pagasta jauktais koris, Straupes 
pagasta jauktais koris, senioru 
deju kolektīvs “Munsturis”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Straupe”, jauniešu deju kolek-
tīvs “Idumeja”. Kopskaitā Pār-
gaujas novadu Dziesmu un deju 
svētkos pārstāvēja 109 dalīb-
nieki, kuri izdejoja fantastiskus 
rakstus, kā arī piedziedāja jauno 
Mežaparka estrādi. 

XXVI Vispārējie latviešu 
Dzies mu un XVI Deju svētki 
šogad ir ļoti īpaši, jo notiek Lat-
vijas valsts simtgades zīmē. Šī 
gada jaunums bija tas, ka svētki 

iesākās ar gājienu un īpašu, 
svētku dalībniekiem paredzētu 
ieskan dināšanas koncertu 
Skonto stadionā. 

No otrdienas, 3. jūlija, mēģi-
nājumus Daugavas stadionā 
uzsāka dejotāji, bet ceturtdien, 
5. jūlijā, dziedātāji devās uz 
mēģinājumiem Mežaparka lie-
lajā estrādē. Mēģinājumu gra-
fiki kolektīviem atšķīrās, tomēr 
nogurumu nomāca pozitīvās 
sajūtas, kas gūtas, kā arī gandarī-
jums, lepnums un svētku sajūtas. 

Svētku gaidītākie notikumi 
bija deju lieluzvedums “Māras 
zeme” un noslēguma koncerts 
“Zvaigžņu ceļā”. Daugavas sta-
dionā ap 17 000 dejotāju caur 
kustību un tautas dejas soli, caur 
laukumā izveidoto ornamentu, 
mūziku, enerģiju, rit mu un krāsu 
izstāstīja Latvijas bagāto vēsturi, 
bet Mežaparka Lielajā estrādē 
12 000 balsīgs dziedātāju kop-
koris sniedza trīs stundu garu 
koncertu, kurā skanēja latviešu 
profesionālās kormūzikas spilg-
tākie darbi.

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsaka pateicību visiem amatier-
mākslas kolektīvu dalībniekiem, 
kuri piedalījās un pārstāvēja 
Pārgaujas novadu XXVI Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. Novēlam raitu dejas 
soli un skanīgas balsis nāka-
majos Dziesmu un deju svētkos 
2023. gadā!

Pārgaujas novada 
amatiermākslas 
kolektīvi piedalās 
Dziesmu un deju svētkos

Straupes kulinārais ceļvedis

Pārgaujas novada amatiermākslas kolektīvi gatavojas XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gājienam. Foto: Solveiga Ruska

http://www.tourism.straupe.lv
http://www.tourism.straupe.lv
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Rudīte Vasile,
Projekta HANSA koordinatore

No 21. līdz 24. jūnijam Pār-
gaujas novada pašvaldības, 
amatiermākslas kolektīvu pār-
stāvji un amatnieki piedalījās 
38. starptautiskajās Hanzas die  -
nās Vācijā Rostokā. Rostoka 
šajās dienās svinēja savu 800 ga -
di, Rostokas universitātei bija 
600. jubileja. Hanzas dienu moto 
bija „Tikai darīt” (Einfach Han-
deln/Take Action). Tajās piedalī-
jās 119 Hanzas pilsētas no visām 
16 valstīm, kuras ir pārstāvētas 
Jauno laiku Hanzas pilsētu savie-
nībā.

Svētku programma ritēja visā 
pilsētā – Rostokas universitātē, 
mūzikas un teātra augstskolā, 
vecpilsētas ielās, septiņos dažā-
dos gadatirgos un uz septiņām 
lielām skatuvēm. Hanzas pilsētu 
izstādē-gadatirgū bija apska-

tāmi 105 pilsētu stendi. Strau-
pes prezentācijas stendu rotāja 
starptautiskā projekta HANSA 
ietvaros radītais jaunais sauk-
lis “Straupe – mazākā Hanzas 
pilsēta pasaulē”, kas piesaistīja 
plašu apmeklētāju uzmanību. 
Stenda pārstāvjus intervēja 
Ziemeļvācijas radio, tas tika 
parādīts Ziemeļvācijas televī-
zijas ziņu raidījumā. Stāsts par 
Straupi, kurā iedzīvotāju skaits 
ir vēl mazāks nekā Vācijas mazā-
kajā Hanzas pilsētā Verbenā, 
bija izraisījis patiesu interesi, 
un nākamajā dienā pēc medijos 
izskanējušajām ziņām daudzi 
rostokieši meklēja tieši mūsu 
stendu. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
kā atbildīgais projekta HANSA 
partneris koordinēja projekta 
prezentācijas stendu “Explore 
Hansa”, kurā darbojās projekta 
partneru – Latvijas,  Igaunijas un 
Zviedrijas Hanzas pilsētu – paš-
valdību pārstāvji. Stendā apmek-
lētājiem tika piedāvāts jaunais 
tūrisma materiāls “9 apburo-
šas Hanzas pilsētas”, kas aicina 
viesoties visās Hanzas pilsētās, 
izvēloties izcilākos kultūrvēs-
turiskos objektus un tūrisma 
produktus. Svētku dalīb nieku 
interesi raisīja viktorīna ar jau-
tājumiem par Hanzas pilsētām 
un piedāvāto vinnestu – ceļo-
jumu uz Visbiju. Atzinīgi tika 
novērtēti projekta ietvaros gata-
votie Pārgaujas novada suvenīri, 
kā arī apmeklētājiem piedāvātās 
piena konfektes “Straupe”. 

Pārgaujas novadam šīs Han-
zas dienas Rostokā bija īpašas 
arī ar to, ka pirmo reizi mūsu 
novada mākslinieks konkursā 
bija ieguvis tiesības piedalīties 
Hanzas pilsētu mākslas darbu 
izstādē. Akmeņkalis Arnis Lūsiņš 
bija izveidojis akmens kompo-
zīciju, kurā simboliski attēlojis 
ideju par ļaudīm, kas, nākdami 
no četrām debespusēm, kopīgi 
gājuši uz izaugsmi. Arņa darbs 
kopā ar 66 Hanzas pilsētu māks-
linieku radītajiem tēliem bija 
izvietots Rostokas Mūzikas un 
teātra augstskolas telpās un 
tā fotogrāfija un apraksts bija 
iekļauts izstādes katalogā. 

Kultūras grupa, kuru veidoja 
Straupes un Raiskuma kora 
dalībnieki, ansamblis “Pārgaujas 
lakstīgalas” un Dagnija un Rai-
monds Biezēki, koncertā Rosto-
kas vecpilsētā izdziedāja tautas 

Straupes vārds Hanzas savienībā kļūst arvien 
pazīstamāks

dziesmas, rādīja latviešu rota-
ļas, kurās iesaistīja skatītājus. 
Savukārt amatnieki Reinis Lācis, 
Kristīne Šilkina un Arnis Lūsiņš 
iepriecināja Hanzas dienu ap-
meklētājus ar darinājumiem no 
koka, ādas un akmens. 

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas delegāti Rudīte Vasile un 
Madara Gasiņa svētku laikā pie-
dalījās vairākos oficiālos pasā-
kumos – tūrisma seminārā un 
Hanzas pilsētu delegātu sēdē. 
Šī gada Delegātu sēdi Rostokā 
var uzskatīt par vēsturisku, jo 
iezīmēja jaunu pagrieziena pun-
ktu Jauno laiku Hanzas savienī-
bas attīstībā. Pirmo reizi kopš 
savienības izveides 1980. gadā 
tika pieņemts lēmums izveidot 
apmaksātu rīkotājdirektora pos-
teni un ieviest pilsētu dalības 

maksu šī posteņa finansiālajai 
nodro šināšanai. 

Delegātu sēde kā Hanzas lai-
kos notika Nikolaja baznīcā, un 
tajā tika apstiprināta divu jaunu 
pilsētu (Rijssen-Holten no Nīder-
landes un Višni Voločok no Krie-
vijas) uzņemšana Jauno laiku 
Hanzas pilsētu savienībā, kā arī 
sniegta informācija par nāka-
majām starptautiskajām Hanzas 
dienām, kas notiks Pleskavā no 
2019. gada 27. līdz 30. jūnijam. 
Pleskavieši stāstīja, ka pašlaik 
tiek renovētas dau dzas celtnes, 
asfaltēti ceļi, ir ieplānota gran-
dioza kultūras programma, kā 
arī tiek domāts par to, kā Hanzas 
dienu ap meklētājiem atvieglot 
robežas šķērsošanu. 

Starptautiskajā Jauno laiku 
Hanzas savienībā ir 192 pil-
sētas no 16 valstīm, 9 no šīm 
pilsētām kopā ar Vidzemes plā-
nošanas reģionu un Gotlandes 
tūrisma attīstības aģentūru 
“Inspire Gotland” īsteno Cen-
trālā Baltijas jūras reģiona pār-
robežu sadarbības programmas 
2014. –2020. gadam projektu 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai 
sadarbībai” (HANSA). Projekta 
galvenais mērķis būs populari-
zēt vēsturiskās Hanzas savienī-
bas vērtības, un, sadarbojoties 
projekta partneriem, veidot 
jaunus tūrisma produktus un 
piedāvājumus, lai kopīgi attīs-
tītu Hanzu par vadošo tūrisma 
zīmolu Baltijas jūras reģionā.

Arņa Lūsiņa darbs izstādē 
Rostokas Mūzikas un teātra 
augstskolā. Foto: Madara Gasiņa

Pārgaujas novada prezentācijas telts ar jauno Straupes saukli. Foto: 
Madara Gasiņa

Turpinājums no 1. lpp.

Par lustīgu balli gādāja Andris 
Ērglis ar grupu. Pusnaktī svētku 
dalībniekus priecēja krāšņs svētku 
salūts. 

Pārgaujas novada svētku 
noslēdzošajā dienā – svētdienā –
notika ekskursija pa Pārgaujas 
novadu. Tika aplūkoti tādi 
objekti, kā Sarkanās klintis un 
Rūcamavots, Raiskuma labumu 
darītava, Dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA” un Straupes lauku 
labumu tirdziņš, kurā tika atklāts 
Straupes kulinārais ceļvedis.

Pārgaujas novada pašvaldība saka paldies visiem svētku 
apmeklētājiem, dalībniekiem par brīnišķīgās, svinīgās 
atmosfēras radīšanu. Paldies jauniešiem – Evelīnai Meņģelei, 
Samantai Zariņai, Kristiānai Martinovai, Endijam Lagzdiņam 
un Matīsam Veinbergam par piepūšamo atrakciju uzrau-
dzīšanu. Paldies arī Normundam Ruķim par siena ruļļiem 
skatuves noformējumam, kā arī tiem, kuri dalījās ar saviem 
pulksteņiem, lai taptu izstāde “Laikrādis” – Danai Gailei, Viz-
mai Laugai, Gunai un Jānim Rukšāniem, Maijai Gasiņai, Mārai 
Bušai, Dagnijai Polei, Gintam Polim, Inesei Kozlovskai, Rutai 
Klikučai, Adrijai Fusai, Jānim Dāvidsonam, Edvīnam Saulie-
tim, laukakmens izstrādājumu bodītei “Ezeriņi” un Straupes 
pamatskolai. Paldies ikvienam, kurš pielika savu roku, lai 
svētki izdotos un būtu tādi, kādus mēs tos redzējām. 

5. Pārgaujas novada svētki aizvadīti

VPDK “Straupe”, Foto: Iluta Beķere

Pārgaujas novada vadība, deputāti, darbinieki, 
amatiermākslas kolektīvi un iedzīvotāji dodas svētku gājienā. 
Foto: Iluta Beķere

Dziesminieks Haralds Sīmanis 
uzstājas Straupes baznīcā. Foto: 
Iluta Beķere

Stalbes pagasta amatierteātris “Rozbeķēni” īsu brīdi pirms 
svētku gājiena. Foto: Iluta Beķere

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
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Vadības ziņojums

1. Vispārējais raksturojums

Pamatojoties uz likumu “Par administratīvi teritoriālo 
reformu” 2009.gada 1.jūlijā tika izveidota administratīvā 
teritorija- Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir lauku 
teritorijas un apdzīvotu vietu nedalāma administratīvi 
teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes un 
Straupes pagastu teritoriju vienības.

 Novada teritorija robežojas ar Cēsu, Kocēnu, Limbažu, 
Krimuldas, Līgatnes, Amatas un Priekuļu novadiem.

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos 
noteikumus, ekonomisko pamatu un kompetenci regla-
mentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada Dome 
atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības insti-
tūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada pārskats 
informē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības eko-
nomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu 
informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politi-
kas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldī-
bas funkciju izpildei.

Pārgaujas novada pašvaldības dome sastāv no 9 ievēlē-
tiem deputātiem. 

Pārgaujas novada domes darbs noritēja trīs komiteju 
un četrās komisiju sēdēs. 2017. gadā notikušas:

• 16 domes sēdes, no tām 4 ārkārtas, nav atcelta 
neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma dēļ, pie-
ņemti 230 lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto 
lēmumu izpildi;

• Finanšu komitejas sēdes – 10;
• Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes –11;
• Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja sēdes –11;
• Administratīvās komisijas sēdes -4;
• Īpašumu  komisijas sēdes – 3;
• Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mēr-

ķdotācijas sadales komisijas sēdes 1;
• Iepirkumu komisijas sēdes – 95, veiktas 30 iepir-

kumu procedūras, t.sk. 82. panta kārtībā – 6, 9. panta kār-
tībā –17 un 6 atklāti konkursi. Izmantojot elektronisko 

Apstiprināts Pārgaujas novada domes sēdē Nr. 6., lēmums Nr. 110, 21.06.2018

1. PAMATINFORMĀCIJA

1.1. Ziņas par pašvaldību

1. Pašvaldības 
nosaukums Pārgaujas novada pašvaldība

2. Pašvaldības kods 
saskaņā ar Latvijas 
Republikas Adminis-
tratīvo teritoriju un 
teritoriālo vienību 
vienoto klasifikatoru 
(ATVK) 0424701

3. Pašvaldības juridiskā 
adrese 

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

4. Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas Nr. 90009116276

5. Pārskata periods 01.01.2017. – 31.12.2017.
6. Pārgaujas novada 

dome
Hardijs Vents
Monvīds Krastiņš 
Jānis Plūme
Imants Kalniņš
Normunds Ruķis (līdz 21.06.2017)
Nauris Reinhards (līdz 21.06.2017)
Rudīte Vasile
Juris Baltgalvis 
Alfs Lapsiņš
Ādolfs Čudorāns (no 21.06.2017)
Guna Rukšāne (no 21.06.2017) 

7. Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents (no 01.07.2009)

10. Finanšu nodaļas 
vadītāja Līga Medne (no 01.07.2009)

11. Revidents Sandra Vilcāne, SIA ”Revidents un 
grāmatvedis”, sertifikāts Nr. 30

iepirkumu sistēmu ir veikts 1 iepirkums.
Izdoti  15 saistošie noteikumi,  t.sk. par budžetu un gro-

zījumu izdarīšanu – 3

Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba orga-
nizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina tās izpil-
dorgāns pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir:

• izpilddirektore;
• Kancelejas nodaļa;
• Finanšu nodaļa;
• Komunālā  saimniecība; 
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Attīstības nodaļa;
• dažādi speciālisti.

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes un 
struktūras:

• Stalbes vidusskola;
• Stalbes vidusskolas struktūrvienība;
• Straupes pamatskola;
• Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs;
• Raiskuma, Stalbes un Straupes bibliotēkas;
• Pārgaujas novada bāriņtiesa;
• Sociālais dienests.
Būvvaldes funkcijas deleģētas apvienotajai Amatas 

novada būvvaldei.
Izglītības funkciju koordinēšana deleģēta apvienotajai 

Amatas novada skolu valdei.

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2017.ga da 
pārskatā ir iekļauti: 

• Pārgaujas novada domes administrācijas un tās 
nodaļu finanšu dati un domes nolikumā reģistrēto paš-
valdības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 
2017. gadu; 

• Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas cen-
tra 2017. gada  pārskats;

• Stalbes vidusskolas 2017. gada pārskats.

Pārgaujas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās bied-
rībās un nodibinājumos: 

• biedrībā „Latvijas Pašvaldību Savienība”; 
• biedrība „Straupes tūrisma biedrība”;
• biedrībā „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””;
• biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”;
• biedrībā „Sporta klubs Pārgauja”;
• biedrība „Vidzemes inovācijas Uzņēmēju centrs”;
• biedrība “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”;
• Vidzemes plānošanas reģions.

Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja:
• SIA „Ungurmuiža”;
• SIA „ZAAO”;
• AS „CATA.

2018. gada 1. janvārī Pārgaujas novadā bija deklarēti 
3926 iedzīvotāji, Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti  34 dzimušie un 52 mirušie.

2. Pārskata gada galvenie notikumi

Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība turpi-
nāja darbu saskaņā ar  pieņemtajiem Pārgaujas novada 
attīstības plānošanas dokumentiem –Pārgaujas novada  
attīstības programmu 2009.–2019. gadam un Pārgau-
jas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2035.
gadam,  īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodroši-
not pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu 
resursus. 

2017. gada budžets tika veidots  un sastādīts, lai nodro-
šinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu likum-
došanā noteikto pašvaldības funkciju izpildei, ievērojot 
piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras paš-
valdības struktūrvienības pamatdarbības ieņēmumus un 
nepieciešamos izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu 
pieeju investīciju projektu finansēšanā, piesaistot ārējo 
finansējumu un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības 
budžetā.

Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 
publiskais pārskats

2017. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņē-
mumi veidoja 5.68 milj. EUR un izdevumi 6.09 milj. EUR 
apmērā. Budžeta faktiskā  izpilde ieņēmumiem  105.45%  
un izdevumiem 92.31 % pret plānu. Budžeta ieņēmumi  
novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plāno-
tajiem pasākumiem un investīcijām, nodrošinot visus 
līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un prog-
rammas. Infrastruktūras attīstībai saņemti aizņēmumi 
Valsts kasē 0,7 milj. apmērā. Saistību apmērs 5.17%  pret 
budžeta ieņēmumiem. 

Tika turpināts aktīvs darbs, lai piesaistītu ES fondu plā-
nošanas perioda 2014.–2020. gadam pieejamo finansē-
jumu, īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām paredzēta-
jām investīcijām grants ceļu atjaunošanai. Finansējumu 
apgūstamajā aktivitātē “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” plānots veikt noteiktu paš-
valdības ceļu posmu pārbūvi novirzot šim mērķim 1.345 
milj. EUR finansējumu, no kuriem 0.76 milj. EUR ir LAD 
ES finansējums un 0.585 milj. EUR aizņēmums no Valsts 
kases aizdevuma līdzekļiem. 

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā bija 
saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju labie-
kārtošanu, un energoefektivitātes uzlabošanas projektu 
realizāciju:

• Visā novada teritorijā aktīvi notikusi dažāda veida 
būvniecība, atjaunoti un uzturēti ceļa segumi sezonas 
laikā, veikta Straupes sporta zāles pārbūve, uzbūvēts 
interešu izglītības centrs “Urda”, renovēts Stalbes vidus-
skolas  universālais sporta laukums, atjaunoti iekšējie 
inženierkomunikāciju tīkli Raiskuma pamatskolā, reno-
vēta Auciema katlumāja ar siltummezgliem, pabeigta 
Unguru kapu labiekārtošana, veikta Straupes kapu mūra 
renovācija, veikta Raiskuma tehnikas novietnes izbūve, 
renovēts Straupes smilšu pludmales laukums, uzsākta 
Dabas takas izbūve pie Sarkanajām klintīm, izstrādāti 
dažādi infrastruktūras attīstības projekti, kuru realizā-
cija paredzēta nākošajos gados. 

• Aktīvi esam veicinājuši pašvaldības sadarbību ar 
novada uzņēmējiem, aktivitātes galvenais mērķis ir rast 
labākus risinājumus uzņēmējdarbības vides atbalstam 
un attīstībai Pārgaujas novadā. 2017. gadā organizētas 
nozaru tikšanās, kā arī dalība vietējās un starptautiskās 
izstādēs, atbalstīta dalība starptautiskos pasākumos, kā 
arī izdots jau trešais novada uzņēmējiem veltīts gada 
kalendārs, ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji 
guvuši atbalstu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī amat-
nieku un mājražotāju tirdziņos. Turpināta sadarbībā ar 
LTRK Vidzemes nodaļu organizēts divu dienu apmācību 
cikls novada uzņēmējiem, piedaloties profesionāliem 
lektoriem. Pirmo reizi izsludināts pašvaldības Grantu 
konkurss ar kopējo finansējumu 6000 EUR,  novada 
uzņēmējiem tiek dota iespēja piedaloties konkursā iegūt 
finansējumu sava biznesa attīstībai. Konkursa ietvaros 
tika iesnigtas 4 biznesa idejas. 

• Turpināts darbs pie oktobrī uzsāktā starptautiskā 
projekta – “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” 
(HANSA), kas tiek īstenots Centrālās Baltijas program-
mas 2014.–2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstu. Projekta īstenošanā papildus 
projekta aktivitātēm noris arī sadarbība ar novada uzņē-
mējiem, kas galvenokārt saistīta ar jaunu tūrisma pro-
duktu vai pakalpojumu veidošanu. Projekta ietvaros plā-
nots turpināt iesākto Hanzas tūrisma attīstībā, papildus 
radīt jaunus tūrisma pakalpojumus, kā arī popularizēt 
Straupi kā būtisku Hanzas savienības partneri. Projekta 
laikā novadā tiek organizēti arī vairāki ar Hanzas vēsturi 
saistīti sabiedrību izglītojoši pasākumi.

• Turpinās sadarbība starptautiskā projektā “Small 
Markets at the Heart of EU Economy” (tulk. Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas sirdī). Projekta galvenā 
mērķgrupa – praktizējoši uzņēmēji un jaunie uzņēmēji; 
projekta mērķis – pieredzes apmaiņa, labās prakses pie-
mēri uzņēmēju vidū dažādās jomās, dažādās valstīs.
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• Lai stiprinātu sadarbību ar novada NVO, pašvaldība 
tām sniedz finansiālu atbalstu dažādu pasākumu orga-
nizēšanā. 2017. gadā pašvaldība jau piekto  reizi rīkoja 
projektu konkurss, kurā ikvienai novada biedrībai vai 
neformāla iedzīvotāju grupa varēja apgūt pašvaldības 
finansējumu, lai īstenotu dažādas idejas projektu veidā. 
Konkursa ietvaros atbalstītas desmit idejas. Projekta 
ietvaros tiek sakārtota novada vide un uzlabota infra-
struktūra.

• Kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas 
novada pašvaldībām turpinās biedrības “Gaujas ilgtspē-
jīgas attīstības biedrība” attīstība un darbība. Biedrības 
darbības mērķis saistīts ar Gaujas un tai piekritīgā upju 
baseina apsaimniekošanu, būtiski palielinot zivju resur-
sus un izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, lai attīs-
tītu starptautisko makšķerēšanas tūrisma industriju.

• 2017. gadā pašvaldība turpinājusi aktīvu iesaisti 
starptautiskās apvienības “Inovāciju Aplis” (Innovation 
Circle) organizētajos pasākumos. Apvienība darbojas kā 
sadarbības platforma gan pašvaldībām, gan biedrībām, 
gan dažādām organizācijām starp valstīm, kas atrodas 
Baltijas jūras reģionā un Skandināvijā. Dalība apvienībā 
ļauj veiksmīgi atrast potenciālos sadarbības partnerus 
dažādu starptautisku projektu realizācijā, kā arī kopīgi 
pārrunāt ārējā finansējuma piesaistes iespējas.

• 2017. gadā pašvaldība darbojas Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā, lai ciešā sadarbībā ar Sociālo dienestu 
īstenotu dažādas aktivitātes novadā, kas saistītas ar vese-
lības attīstības veicināšanu. Aktivitātes plānots īstenot 
līdz 2019. gadam, apgūstot Eiropas Savienības finansē-
jumu.

• Turpināta ilgtermiņa sadarbība tūrisma nozarē ar 
Siguldas, Cēsu, Amatas, Līgatnes un Valmieras pašval-
dībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras ietva-
ros tiek izstrādāta un īstenota Gaujas nacionālā parka 
tūrisma attīstības stratēģija, veidoti kopīgi publicitātes 
pasākumi, popularizējot Gaujas nacionālo parku kā vie-
nojošu tūrisma galamērķi konkrētajās pašvaldībās. 

• Vidzemes plānošanas reģiona koordinētajā projektā 
“Pašvaldības atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmē-
šanai” iegūta balva 3000 EUR apmērā , kas tiks izlietota 
saukļa “Radīts Pārgaujas novadā” popularizēšanai. 

• Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jau-
natne darbībā” projekta ietvaros pašvaldība izstrādā 
savu jaunatnes politikas stratēģijas dokumentu, sadarbo-
joties savstarpēji ar citām pašvaldībām un ar novadu jau-
niešiem. Projekta ietvaros organizēts jau otrais Pārgaujas 
novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju!”. 

3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi 
uz finanšu rezultātiem

 Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr 
visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietie-
kami finanšu līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība 
valsts ekonomikas attīstībā un valstiski tiek mainīti paš-
valdību ietekmējošie nodokļi, tad attīstības plānošanas 
kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas 
racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieeja-
mos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu 
izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm 
un uzdevumiem.

Budžets tika plānots ar piesardzības principu, tāpēc 
budžeta plāns nebija balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, 
kuru būtība varētu tik apšaubīta un kuru neizpildes gadī-
jumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus paš-
valdības attīstības projektu finansēšanai, pārskata gadā 
īpaša uzmanība tika veltīta finanšu resursu piesaistei 
turpinot sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratē-
ģiju. Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda 
beigām sastāda 5.17% no pamatbudžeta ieņēmumiem, 
kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu 
kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada 
attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu 
līdzfinansēšanai.

4. Paredzamos notikumus, kas varētu būtiski 
ietekmēt iestādes darbību nākotnē

Riskus rada plānotā nodokļu politikas reforma, kas pēc 
būtības ir atbalstāma, tomēr attiecībā uz pašvaldībām 
nav zināms, kāds būs valsts kompensāciju mehānisms, 
ja šīs reformas rezultātā pašvaldībām samazināsies IIN 
ienākumi.

Nepietiekamais finansējums no valsts Autoceļu fonda 
būtiski ietekmē pašvaldības budžetu. 2017.gadam valsts 
Autoceļa fonda finansējums bija tādā pašā apmērā kā 
2016.gadā, līdz ar to, ņemot vērā slikto ceļu stāvokli, 
pašvaldība ik gadu no saviem budžeta līdzekļiem paredz 
arvien lielāku finansējumu ceļu sakārtošanai.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un 
neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infra-
struktūras attīstībā Pārgaujas novada pašvaldībā ir budžeta 
kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesaistei.

Pašvaldība nodrošina un finansē kvalitatīvas izglītī-
bas ieguves iespējas pašvaldības teritorijā, bet sakarā 
ar skolēnu trūkumu vidusskolā, būs jāpieņem lēmumi 
par  vidusskolas reorganizāciju. Lēmums par izglītības 
iestāžu tīkla optimizāciju būs saistīts  un pamatots arī ar 
valsts nostāju un izvirzītajiem kritērijiem jautājumā par 
skolu tīklu optimizāciju. 

Pašvaldības darbību būtiski ietekmē valstī pastāvošā 
finansēšanas kārtība, valsts budžeta  transfertu lielums. 

Līdz ar nepietiekamo Valsts autoceļu fonda finansē-
jumu nav iespējams pietiekoši nodrošināt pašvaldības 
ielu un ceļu segumu atjaunošanu, kā rezultātā pasliktinās 
ceļu stāvoklis. 

Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī tādam finanšu 
riskam kā iedzīvotāju parādi pašvaldībai par sniegtajiem 
pakalpojumiem.

6. Attīstības pasākumi

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Pārgaujas novada 
attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem, 
2017.gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodro-
šināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai 
un investīciju projektu realizācijai: sociālo vajadzību 
atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatī-
vas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku silti-
nāšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvo-
jamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības iestāžu un 
citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai,  
kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām pare-
dzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, piemērojot to 
uzņēmējdarbības vajadzībām. Investīcijām infrastruk-
tūrā  paredzēts strādāt pie Eiropas Savienības fondu un 
aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas.

Sadarbība un projektu realizācija

Šajā gadā Pārgaujas novadā ir iesākti vai jau pilnībā 
realizēti vairāki projekti, kuros piesaistīts Eiropas Savie-
nības fondu finansējums. Visvairāk projektu pašvaldība 
realizē, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu LEADER projek-
tos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtiecīgas un 
savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veici-
nāšana. 

Šajā gadā ar LEADER projektu finansējumu pie jau-
niem tautas tērpiem tikuši novada deju kolektīvi – DK 
Munsturis, VPDK Straupe un DK Idumeja-, kā arī Rais-
kuma jauktais koris. Iegādāts tehniskais aprīkojums 
Straupes un Raiskuma tautas namiem, kas sniedz iespēju 
uzņemt māksliniekus un nodrošināt viņu uzstāšanos ar 
piemērotu skaņas un gaismas aparatūru. Īstenots arī 
vides pieejamības uzlabošanas un aktīvās atpūtas dažā-
došanas projekts Raiskuma internātpamatskolas-reha-
bilitācijas centra teritorijā, uzstādīti āra trenažieri un 
nobruģēts automašīnu stāvlaukumu pie skolas. Pabeigts 
Straupes kapu labiekārtošanas projekts, kura ietvaros ir 
atjaunots vēsturiskais kapu mūra žogs un paplašināts 
bruģa klājums ap kapliču. Daļa žoga izbūvēta no jauna, 
lai akmens nožogojums būtu visas ceļmalas garumā. No 

jauna mūrēti arī stabi pie kapličas un nobruģēts laukums, 
tā sakārtojot kapličai piegulošo teritoriju. 

Projekta ietvaros pārbūvēts pludmales volejbola lau-
kums Straupē,  nostiprināts   un nomainīts laukuma 
segums, iegādāti jauni balsti un tīkli, tāpēc jau nākamajā 
gadā laukums gaidīs aktīvos novada iedzīvotājus un vie-
sus uz sportisku atpūtu pārbūvētajā laukumā. 

Vēl divi projekti ir aktīvā procesā – āra trenažieru 
uzstādīšana Auciema muižas parkā un Raiskuma mui-
žas terases atjaunošana. Būvniecības darbi plānoti 2018. 
gadā. 

Publiskā finansējuma daļa LEADER projektos sastāda 
124 961.06 EUR, pārējās izmaksas 10 % apmērā  tiek 
segtas no pašvaldības budžeta. 

Sadarbojoties ar partneriem, tiek īstenoti arī divi Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekti. –un. 

Projektā  “Dabas takas infrastruktūras atjaunošana pie 
Sarkanajām klintīm” kas tiek realizēts “Dabas infrastruk-
tūras atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā, Cēsu un 
Pārgaujas novados”, kas tiek īstenots specifiskā atbalsta 
mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās”, ir uzsākti būvniecības darbi, un teritorija ir 
norobežota. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot gājēju 
taku gar Sarkanajām klintīm, izvietot informācijas sten-
dus, atpūtas soliņus, atkritumu urnas, kā arī sakārtot pie-
brauktuvi un stāvlaukumu.  Projekts tiek īstenots kopā 
ar partneri – Cēsu novada pašvaldību. Projekta izmaksas 
85% apmērā tiks segtas no ERAF.

Projektā “Ungurmuižas ledus pagraba atjaunošana 
un apkures izbūve” kas tiek realizēts  “Kultūra vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas īstenots specifiskā 
atbalsta mērķa pasākumā 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Pārgaujas novada 
pašvaldība sadarbojas ar vairākām Vidzemes pašvaldī-
bām, taču vadošais partneris ir Siguldas novads. Projekta 
ietvaros Ungurmuižā tiks atjaunota ledus pagraba ēka, 
ievietojot tajā granulu apkures katlu un granulu nolik-
tavu, bet otrais stāvs tiks izbūvēts saimnieciskajām vaja-
dzībām. Paredzēta arī apkures sistēmas ieviešana Kungu 
mājā un vecās skolas ēkā. 

Paralēli investīciju projektiem turpinās arī starptau-
tiskie sadarbības projekti HANSA, Small Markets at the 
Heart of EU Economy (tulk. Mazie tirgi Eiropas ekonomi-
kas sirdī) un Livonijas kulinārais ceļš. 

Ar Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jau-
natne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” atbal-
stu, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, deputā-
tiem un  jauniešiem no Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadiem, tiek īstenots projekts jauniešiem “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde”. Šobrīd tiek veikta jauniešu 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem anketēšana ar mērķi izprast 
un izzināt jauniešu vajadzības, lai projekta noslēgumā 
2018.gada septembrī kopīgi tiktos konferencē, kurā tiks 
prezentētas katra novada jaunatnes politikas stratēģijas. 

Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no aktīvajām, 
kura iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā 
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vie-
tēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldībās, 
iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietva-
ros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no 
prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu 
veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā 
arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Projektu 
plānots īstenot līdz 2019.gada decembrim. 

Aktīva Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaiste 
pašvaldības projektiem plānota arī turpmāk, kā viens no 
nākamā gada apjomīgākajiem projektiem tiks realizēts 
Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves pro-
jekts, kura laikā paredzēts pārbūvēt piecus no pašvaldī-
bas grants ceļiem, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī. Līgumi 
ar būvniekiem jau ir noslēgti un pavasarī pie labvēlīgiem 
laikapstākļiem tiks uzsākti būvdarbi. 90% no atbalstā-
majām izmaksām sastāda Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, bet pārējais 
ir pašvaldības līdzfinansējums.

 

Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats
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Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Konta Nr.
Posteņa  nosaukums Pārskata pe-

rioda beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
EUR

Izmaiņas 
%AKTĪVS

A B 1 2   
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 9,778,802 8,108,640 1,670,162 20.60

1100 Nemateriālie ieguldījumi 26,542 24,128 2,414 10.00

1110 Attīstības pasākumi un 
programmas 18,873 22,304 -3,431 -15.38

1120
Licences, koncesijas un 

patenti, preču zīmes un tamlī-
dzīgas tiesības

5,394 1,824
3,570 195.72

1180 Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem 2,275 0 2,275 100.00

1200 Pamatlīdzekļi 9,541,957 7,874,209 1,667,748 21.18
1210 Zeme, ēkas un būves 7,692,143 6,885,742 806,401 11.71

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un 
mašīnas 871 1,640 -769 -46.89

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1,021,478 728,714 292,764 40.18

1240 Pamatlīdzekļu izveidoša-
na un nepabeigtā būvniecība 722,620 163,674 558,946 341.50

1260 Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 95,255 93,665 1,590 1.70

1280 Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 9,590 774 8,816 1139.02

1300 Ilgtermiņa finanšu iegul-
dījumi 210,303 210,303 0 0.00

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 210,303 210,303 0 0.00

2000 Apgrozāmie līdzekļi 1,642,251 1,196,647 445,604 37.24
2100 Krājumi 52,119 94,506 -42,387 -44.85
2300 Debitori 134,932 101,878 33,054 32.44

2400
Nākamo periodu izdevumi 

un avansi par pakalpoju-
miem un projektiem

19,830 12,335
7,495 60.76

2600 Naudas līdzekļi 1,435,370 987,928 447,442 45.29
I. BILANCE (1000+2000) 11,421,053 9,305,287 2,115,766 22.74
  

  

Konta Nr.
Posteņa  nosaukums Pārskata pe-

rioda beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
EUR

Izmaiņas 
%PASĪVS

A B 1 2   
3000 Pašu kapitāls 8,392,992 8,042,601 350,391 4.36
3500  Budžeta izpildes rezultāti 8,392,992 8,042,601 350,391 4.36

3510    Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 8,042,601 7,918,912 123,689 1.56

3520    Pārskata gada budžeta izpil-
des rezultāts 350,391 123,689 226,702 183.28

5000 Kreditori 3,028,061 1,262,686 1,765,375 139.81
5100 Ilgtermiņa saistības 1,524,571 927,330 597,241 64.40
5110   Ilgtermiņa aizņēmumi 1,524,571 927,330 597,241 64.40

5200- 5900 Īstermiņa saistības 1,503,490 335,356 1,168,134 348.33

5200
  Īstermiņa aizņēmumi un ilg-
termiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļa

118,126 59,688
58,438 97.91

5300   Īstermiņa saistības pret piegā-
dātājiem un darbuzņēmējiem 11,844 0 11,844 100.00

5400   Īstermiņa uzkrātās saistības 205,195 173,297 31,898 18.41

5700   Nodokļi un sociālās apdroši-
nāšanas maksājumi 36,638 2,460 34,178 1389.35

5800   Pārējās īstermiņa saistības 4,882 0 4,882 100.00

5900   Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 1,126,805 99,911 1,026,894 1027.81

5910   Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 1,027 12,997 -11,970 -92.10

5930   Avansā saņemtie transferti 1,125,778 86,914 1,038,864 1195.28
I BILANCE (3000+4000+5000) 11,421,053 9,305,287 2,115,766 22.74

    

Kods
Posteņa nosaukums Pārskata pe-

rioda beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
EUR

Izmaiņas 
%

ZEMBILANCE
A B 1 2   

9100 Zembilances aktīvi 68,028 68,374 -346 -0.51
9110 Iespējamie aktīvi 50,264 50,264 0 0.00

9130 Saņemamie līgumsodi un 
naudas sodi 17,764 18,110 -346 -1.91

9500 Zembilances pasīvi 10,304 10,304 0 0.00
9550 Nākotnes nomas maksājumi 10,304 10,304 0 0.00

2. Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada bilance

Konsolidētajā Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada bilances kopsummā uz pār-
skata perioda beigām uzrādīti: 

• 10248996 EUR Pārgaujas novada domes bilances aktīvi;
• 405711 EUR Stalbes vidusskolas bilances aktīvi;
• 766346 EUR Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centra bilances aktīvi.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktīvu kopsumma ir palielinājusies par  

2115766 EUR. 
Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumiem un 

izdevumiem
2017. gadā saistošie noteikumi Nr. 1 ”Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017.

gadam” apstiprināti 2017. gada 27. janvārī Pārgaujas novada domēs sēdē Nr. 1., veikti 4 
grozījumi minētajos noteikumos.

Ieņēmumi

Naudas plūsma

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma 
apraksts 2017 2016 Izmaiņas 

EUR
Izmaiņas 

%
I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 6,905,745 5,029,174 1,876,571 37.31
II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 6,458,303 4,792,109 1,666,194 34.77

A. Naudas līdzekļu plūsma no 
pamatdarbības  (A1. - A2.) 1,771,009 499,224 1,271,785 254.75

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības 
(A1.1. līdz A1.7. rindas summa) 6,136,182 4,864,513 1,271,669 26.14

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2,766,598 2,407,359 359,239 14.92
A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 5,772 6,090 -318 -5.22

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 188,123 205,617 -17,494 -8.51

A1.5. Transferti 3,165,332 2,237,572 927,760 41.46

A1.5.3. transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot komersantus

68,991 38,280
30,711 80.23

A1.5.4.
transferti starp vispārējās 

valdības struktūrām, izņemot 
komersantus

3,096,341 2,199,292
897,049 40.79

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 5,475 7,875 -2,400 -30.48

A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbī-
bas 4,882 0 4,882 100.00

A2. Izdevumi no pamatdarbības 
(A2.1. līdz A2.10. rindas summa) 4,365,173 4,365,289 -116 0.00

A2.1. Atalgojums 2,130,389 2,095,415 34,974 1.67

A2.2.
Darba devēja sociālās apdro-

šināšanas iemaksas,  pabalsti un 
kompensācijas

610,738 582,849
27,889 4.78

A2.3.
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 
braucieni

30,134 20,507
9,627 46.94

A2.4. Pakalpojumi 834,297 864,378 -30,081 -3.48

A2.5.
Krājumi, materiāli, energore-

sursi, preces, biroja preces un 
inventārs, periodika

371,464 408,893
-37,429 -9.15

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas 
sodu maksājumi 9,242 7,395 1,847 24.98

A2.7.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti, kārtējie maksājumi 
Eiropas Savienības budžetā un 
starptautiskā sadarbība

120,246 126,079

-5,833 -4.63
A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 258,663 259,773 -1,110 -0.43

A2.9.1.
Uzturēšanas izdevumiem 

(A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas 
summa)

258,663 259,773
-1,110 -0.43

A2.9.1.3. transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot komersantus 258,163 258,544 -381 -0.15

A2.9.1.4.
transferti starp vispārējās 

valdības struktūrām, izņemot 
komersantus

500 1,229
-729 -59.32

B. Naudas līdzekļu plūsma no ie-
guldījumu darbības (B1. - B2.) -1,979,232 -323,026 -1,656,206 512.72

B1.
Ieņēmumi no ieguldījumu 
darbības (B1.1. līdz B1.4. rindas 
summa)

54,775 49,002
5,773 11.78

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana 54,775 49,002 5,773 11.78

B2.
Izdevumi no ieguldījumu dar-
bības (B2.1. līdz B2.6. rindas 
summa)

2,034,007 372,028
1,661,979 446.73

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 6,437 908 5,529 608.92
B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 204,134 104,448 99,686 95.44

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā būvniecība 1,823,436 266,672 1,556,764 583.77
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C. Naudas līdzekļu plūsma no 
finansēšanas darbības (C1. - C2.) 655,665 60,867 594,798 977.21

C1.
Ieņēmumi no finansēšanas 
darbības (C1.1. līdz C1.4.rindas 
summa)

714,788 115,659
599,129 518.01

C1.3. Saņemti aizņēmumi 714,788 115,659 599,129 518.01

C2.
Izdevumi no finansēšanas 
darbības (C2.1 līdz C2.4 rindas 
summa)

59,123 54,792
4,331 7.90

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 59,109 54,415 4,694 8.63

C2.4. Citi izdevumi no finanšu dar-
bības 14 377 -363 -96.29

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā 
(I. - II.) 447,442 237,065 210,377 88.74

IV. Naudas plūsma kopā(III.+D1.) 447,442 237,065 210,377 88.74

VI.
Naudas līdzekļu un noguldījumu 
izmaiņas pārskata periodā (NL1. 
- NL2.)

-447,442 -237,065
-210,377 88.74

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums perioda sākumā 987,928 750,863 237,065 31.57

NL2.
Naudas līdzekļu un noguldīju-

mu atlikums perioda beigās (pēc 
asignējumu slēgšanas)

1,435,370 987,928
447,442 45.29

Paskaidrojumi par:
- rindā “A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības” 
iekļautajiem darījumiem:

 
   

A1.7.PAR 
NL

Citu budžetu līdzekļi, kas uz laiku ir 
iestādes glabājumā (Poligona rekul-
tivācijas izmaksu segšana)

4,882

 Kopā 4,882
- rindā “C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas 
darbības” iekļautajiem darījumiem:
C2.4.PRVK Procentu izdevumi Valsts kasei 14

 Kopā 14
- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes 
glabājumā, neto vērtības izmaiņām:

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma 
apraksts

Atlikums 
pārska-
ta gada 
sākumā

Pārskata periodā Atlikums 
pārskata 

gada beigās
ieņēmumi 

(+)
izdevumi 

(-)

A B 1 2 3 4

A1.7.PAR.
CB

MK noteikumi 192 “Noteikumi par 
izmaksām, kas saistītas ar iz maksām 
par atkritumu poligona apsaimnie-
košanu pēc to slēgšanas”

0 105,831 -100,949 4,882

 Kopā 0 105,831 -100,949 4,882

Saņemtie ziedojumi: 

Ziedotāji un ziedojumu mērķi:
Pārgaujas novada pašvaldībai: 
• SIA “Unguri” (reģ. Nr. 49503002863) 700 EUR Ungurmuižas pasākuma “Ziemas-

svētki” atbalstam;
• SIA “ZAAO”(reģ. Nr.44103015509)– 186 EUR vērtībā planšetdators Lenovo Tab;

• SIA “Apdrošināšanas un finansu brokeris” 150 EUR vērtībā attīstošās rotaļlietas 
Straupes pamatskolai;

• fizisku personu apvienība Stichting Hulp Letland Ranonkelweg 3530 EUR -  Strau-
pes pamatskolas mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam;

• fizisku personu apvienība “Straupes pamatskolas vides aktīvisti” āra trenažieri 500 
EUR  ;

• fizisku personu dāvinātās  grāmatas bibliotēkām 111 EUR vērtībā;
• fiziskas personas dāvināts basketbola grozs ar vairogu 113 EUR vērtībā.

Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centram:
• SIA “Divert” (reģ. Nr. 4410130414) 150 EUR mācību līdzekļu iegādei  un dažādu 

aktivitāšu atbalstam ;
• SIA “Wolf System” (reģ. Nr. 44103040582) 40 EUR mācību līdzekļu iegādei un 

dažādu aktivitāšu atbalstam;
• fiziska persona 895 EUR mācību līdzekļu iegādei un dažādu aktivitāšu atbalstam;
• fiziska persona 160 EUR mācību līdzekļu iegādei  un dažādu aktivitāšu atbalstam;
• SIA “Partneri MG” (reģ. Nr.40103193226) mācību līdzekļi 182 EUR vērtībā;
• SIA “Apdrošināšanas un finansu brokeris” (reģ.Nr. 40003438358)  1501 EUR vēr-

tībā saimniecības preces un inventārs;
• AS “Latvenergo” (reģ.Nr.40003032949) 209 EUR vērtībā datortehnika;
• SIA “ZAAO” (reģ.Nr. 44103015509) 10 EUR vērtībā mācību līdzekļi;
• SIA “Tieto Latvia” (reģ. Nr. 40003193130) 10 EUR vērtībā mācību līdzekļi;
• fiziska persona 32 EUR vērtībā mācību līdzekļi;
• fiziska persona 330 EUR vērtībā mācību līdzekļi;
• fiziska persona 378 EUR vērtībā inventārs.

Visi ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar norādīto ziedojuma mērķi.

Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2017

Pārskata perioda beigās pašvaldības saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmu-
miem ir 5.08 % , salīdzinot ar 2016.gadu saistību apmērs pret pašvaldības budžetu ir 
pieaudzis par 2.53 %.

Pārskata gadā noslēgti 3 jauni aizdevumu līgumi prioritāro investīciju  pro-
jektu  realizācijai:

• 2017. gada 12. aprīlī  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts 
aizdevuma līgums „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma pamatskolas ēkā” 
Nr.A2/1/17/196 trančes Nr.P-115/2017 par aizņēmumu 183038 EUR apmērā  ar pil-
nīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032. gada 20. aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 
0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2017.  183 038 EUR.

• 2017. gada 3. jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizde-
vuma līgums „Straupes sporta zāles pārbūve” Nr.A2/1/17/463 trančes Nr. P-326/2017 
par aizņēmumu 199962 EUR apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.
gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 
31.12.2017.  199 962 EUR.

• 2017. gada 3. jūlijā  starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizde-
vuma līgums „Šķūņa demontāža, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecība un inže-
niertīklu izbūve” Nr.A2/1/17/464 trančes Nr.P-327/2017 par aizņēmumu 331788 EUR 
apmērā  ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032. gada 20. jūnijam, ar mainīgo kredīt-
procentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2017.  331 788 EUR.

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īster-
miņa daļu attiecinātas 2018. gadā atmaksājamās saistības 118 126 EUR apmērā..

Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Ļoti aktīvi jau kopš 2005. gada 
Pārgaujas novada pašvaldība ir 
piedalījusies projektu konkursā 
Valsts atbalsta pasākumam ziv-
saimniecības attīstībai no Zivju 
fonda finanšu līdzekļiem un vai-
rākkārtīgi saņēmusi fonda līdzfi-
nansējumu projektu īstenoša-
nai, lai atjaunotu zivju resursus, 
papildinot novada ūdenstilpes 
ar līdaku un zandartu mazuļiem, 
taču šis gads būs izņēmums.

Lai atjaunotu zivju resur-
sus, ir jāizstrādā ūdenstilpju 
zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumi, kuri iekļauj arī 
informāciju par zivju sugu rela-

tīvajām biomasām, augšanu un 
barošanās paradumiem, izvēr-
tējot to, ka kopš 2000. gada 
Pārgaujas novada ūdenstilpēm 
izdotie Latvijas zivsaimniecības 
pētniecības institūta zivsaimnie-
ciskie ekspluatācijas noteikumi 
ir jau vairāk kā desmit gadus 
novecojuši, ir nepieciešamība 
šādu noteikumu aktualizēšana. 

Projektu izstrādes gaitā 
paredzēts organizēt publiskās 
diskusijas. To ietvaros novada 
iedzīvotāji un citi interesenti 
tiks informēti par projektu rea-
lizāciju nolūkā uzklausīt iesais-
tīto pušu viedokļus, kā turpmāk 
apsaimniekot ezerus un veikt 
ezeru apsaimniekošanas aktivi-
tātes. Ir svarīgi iesaistīt vietējos 

Pievērš uzmanību ūdenstilpju 
apsaimniekošanai un aizsardzībai

iedzīvotājus, tādejādi veicinot 
labvēlīgu attieksmi no sabiedrī-
bas puses, kā arī izplatīt aktuālo 
informāciju par ezeru apsaim-
niekošanas aktivitāšu progresu 
medijos. Veidojot dialogu starp 
pašvaldību un sabiedrību, iespē-
jams veicināt no plānošanas 
dokumentiem izrietošo apsaim-
niekošanas stratēģiju ilgtspēju, 
jo pastāv augstāka varbūtība, ka 
informēti ezera resursa patērē-
tāji ievēros un respektēs veiktās 
aktivitātes. 

Minam, ka šajā gadā ne tikai 
tiek strādāts pie jaunu zivsaim-
niecisko ekspluatāciju notei-
kumu izstrādes, bet ir arī veikti 
grozījumi Pārgaujas novada 
teritorijas plānojumam, ieviešot 

jaunu redakciju “Par motori-
zēto ūdenstransporta izmanto-
šanas kartību”, kuri attieksies 
uz ūdenstilpēm ārpus Gaujas 
Nacionālā parka teritorijas.

Aktīvi notiek profilaktiskie 
reidi apsekojot ūdenstilpes, pie-
vēršot uzmanību normatīvo aktu 
ievērošanai, kas attiecināma gan 
uz zvejas, gan makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu. Pārbau-
des notiek aktīvi, pusgada laikā 
ir izņemti vairāk kā 20 dažādu 
bezsaimnieku zvejas rīki, bet 
acīmredzami ir novērots, ka 
katru gadu samazinās ar maluz-
vejniecību saistīti pārkāpumi. 
Priecē arī  novada iedzīvotāju 
un citu cilvēku aktivitāte, ziņojot 
par redzētajiem pārkāpumiem 

un izrādīto interesi, kas liek 
domāt, ka mūsu ezeru un upju 
nākotne nav atstāta novārtā. 

Informējam, ka reidu laikā 
tiek izmantotas palīgierīces kā, 
piemēram, drons, termokamera 
un eholote, kas atvieglo darba 
specifiku un ļauj strādāt daudz 
operatīvāk diennakts gaišajā 
un tumšajā laikā, samazinot 
pārkāpēju patvaļu. 

Esam un būsim saudzīgi 
pret dabu, un par redzētajiem 
pārkāpumiem vai aizdomīgām 
rīcībām pie ūdenstilpēm, lūgums 
ziņot vides inspektoriem vai 
pašvaldības policijai. 
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Mērķis
Līguma 
paraks-
tīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmu-
ma līguma 

summa 

Parāds 
pārskata 
perioda 
sākumā 

Darījumi (+,-) Pārskata 
perioda 
beigās 

palielinājums  (+) samazinājums  (-)

kopā pārskata 
periodā kopā pārskata 

periodā
D E F I 1 2 3 4 5 10

Stalbes katlumā-
jas rekonstruk-
cija

24.08.
2007

20.06.
2017 62690 3270 62690 0 -62690 -3270

Sporta zāles 
celtniecība pie 
Straupes pamat-
skolas

10.12.
2004

05.03.
2021 244411 78561 243532 0 -182379 -17458 61103

Rozulas ciema 
ūdenssaimniecī-
bas attīstībai

23.08.
2012

20.08.
2027 144715 109157 144715 0 -45718 -10160 98997

Plāča ciema 
ūdensaimniecī-
bas attīstībai

26.06.
2013

20.06.
2028 282036 66842 147300 0 -80458 66842

Stalbes vidus-
skolas ēkas ener-
goefektivitātes 
paaugstināšana

11.04.
2014

20.03.
2029 418433 329411 418433 0 -89022 0 329411

Straupes pamat-
skolas fasādes 
vienkāršota re-
novācija un lietus 
ūdeņa drenāžas 
izbūve

20.08.
2014

20.08.
2029 160000 143208 160000 0 -28024 -11232 131976

Siltumtrases, 
katlumāja-Strau-
pes pamatskola, 
rekonstrukcija

03.09.
2015

20.08.
2030 74121 66605 69035 0 -7274 -4844 61761

Straupes centra 
publiskās teri-
torijas labiekār-
tošana un vieglo 
automašīnu stāv-
laukuma izbūve 
pie Straupes 
pamatskolas

03.09.
2015

20.08.
2030 79970 74305 77035 0 -8134 -5404 68901

Darbnīcas ēkas 
pārbūve par 
interešu centru

27.05.
2016

20.05.
2031 90084 90019 90019 0 -4699 -4699 85320

Automašīnas 
iegāde

30.09.
2016

20.09.
2023 25640 25640 25640 0 -2042 -2042 23598

Raiskuma pamat-
skolas iekšējo 
inženiertīklu 
rekonstrukcija

12.04.
2017

20.04.
2032 183038 0 183038 183038 0 0 183038

Šķūņa demon-
tāža, tehnikas 
novietnes ar 
pa līg telpām 
būvnie cība un 
inženiertīklu 
izbūve

03.07.
2017

20.06.
2032 331788 0 331788 331788 0 0 331788

Straupes sporta 
zāles pārbūve

03.07.
2017

20.06.
2032 199962 0 199962 199962 0 0 199962

x X x 2296888 987018 2153187 714788 -510440 -59109 1642697

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pārgaujas novada pašvaldība sabiedrību informē par pašvaldības aktu-

alitātēm, par projektu un fondu konkursiem, par realizētajiem un uzsāk-
tajiem projektiem. Tiek atspoguļota arī kultūras un sporta dzīve novadā. 
Neizpaliek arī aktualitātes par skolēnu veikumu izglītības iestādēs, kā arī 
cita veida informācija, kas var būt noderīga sabiedrībai.

 Pārgaujas novada pašvaldības galvenie informācijas izplatīšanas kanāli 
ir novada mājaslapa www.pargaujasnovads.lv, konti sociālajos tīklos, pie-
mēram, Facebook, Twitter, Instagram. Dotajā brīdī Pārgaujas novada Face-
book lapai ir 670 sekotāju, Twitter 1323 sekotāju, bet Instagram kontam, 
kurš tika izveidots 2017. gada 15. maijā, ir jau 320 sekotāju. 

Viens no svarīgākajiem, gaidītākajiem un efektīvākajiem komunikācijas 
kanāliem sabiedrības informēšanai ir informatīvais izdevums “Pārgau-
jas Novada Vēstis”, ko pašvaldība izdod vienu reizi mēnesī. Informatīvais 
izdevums ir bezmaksas un tiek nogādāts ikvienam novada iedzīvotājam. 
Tas pieejams gan Straupes, gan Stalbes, gan Raiskuma pagastu pārvaldēs, 
kā arī elektroniskā formātā visus izdevuma numurus iespējams skatīt 
novada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Pārgaujas Novada 
Vēstis”. 2017. gadā izdoti 12 informatīvie izdevumi. Informācija par, pie-
mēram, pasākumiem tiek nodota arī, izvietojot afišas uz Pārgaujas novadā 
esošajiem ziņojumu dēļiem vai izvietojot banerus novada teritorijā. 

 Sadarbībā ar organizāciju SIA “ZAAO” novadā joprojām atrodas jau 
2016. gadā izvietotie baneri, kas veicina iedzīvotāju zaļo domāšanu un 
aicina nemēslot mežā. 

Pārgaujas novada mājaslapā katru mēnesi tiek ievietots jauns aptaujas 
jautājums, kurā tiek lūgts sabiedrības viedoklis par jautājumiem, kas kon-
krētajā brīdī ir aktuāli, piemēram, par fizisko personu datu aizsardzības 
regulu. Cilvēku sniegtās atbildes dod priekšstatu par to, vai iedzīvotājiem 
nepieciešama padziļinātāka informācija par konkrēto tēmu. 

Nevalstiskais sektors Pārgaujas novadā ir aktīvs – darbojas senioru 
biedrība, ģimeņu atbalsta kopa, sporta biedrības, neformālās interešu 
grupas, kas kopīgi realizē projektus, organizē pasākumus, kas notiek 
sadarbībā ar pašvaldību. Nevalstiskajām organizācijām tiek sniegts gan 
finansiāls, gan informatīvs atbalsts, kā arī tiek risināts telpu jautājums. 
Arī 2017. gadā nav izpalikuši ikgadējie nevalstisko organizāciju veidotie 
gan izglītojošie, gan kultūras un atpūtas, gan sporta pasākumi. 

Publiskais pārskats pilnā apjomā pieejams Pārgaujas novada mājas 
lapā.

3. PERSONĀLS
2017. gadā Pārgaujas novada pašvaldībā uz nenoteiktu laiku darba tie-

siskās attiecības bija nodibinātas ar  87 darbiniekiem (1 no tiem atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā), no tiem  52 sievietes un  35 vīrieši, bet uz 
noteiktu laiku – ar 13 darbiniekiem, no kuriem – 7 vīrieši, bet 6 sievietes. 
Pavisam kopā nodarbināti 100 darbinieki.

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 18 darbiniekiem (no 
tiem 13 uz noteiktu laiku. bet 5 – uz nenoteiktu laiku)  un uzsāktas ar  19 
darbiniekiem (no tiem ar 5 uz nenoteiktu laiku, bet 14 uz noteiktu laiku), 
slēgta 1 amata vienība – sekretāre, bet izveidotas 2 jaunas amata vienī-
bas – projektu vadītājs un iepirkumu speciālists. 

2017.gadā pašvaldībā strādāja 34 darbinieki ar augstāko izglītību, no 
tiem 3 darbiniekiem ir maģistra grāds, bet 9 darbiniekiem – bakalaura 
grāds. 46 darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 
7 darbiniekiem – pamata izglītība. 

20 darbiniekiem darba pieredze Pārgaujas novada pašvaldībā ir ilgāka 
par  10 gadiem, 20  darbiniekiem tā ir no 5–9 gadi, 1–5 gadiem novada 
pašvaldībā strādā  18 darbinieki, savukārt līdz vienam gadam – 5 darbi-
nieki.

Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Arta Martinsone,
skrējiena “Pretī 100” organizatore

Ar skrējienu Straupē 14. jūlijā ir 
noslēdzies skrējienu cikls „Pretī 100”, 
kas tika rīkots par godu Latvijas gai-
dāmajai simtgadei. Arī pirmais skrē-
jiena posms 2015. gadā norisinājās 
tieši Straupē, kur ikviens Pārgaujas 
novada iedzīvotājs un viesis tika 
mīļi aicināts piedalīties ģimeniskā 
skrējienā. Nākamais posms dalīb-
niekus aizveda uz Rozulu, kur tāpat 
kā pirmajā skrējienā tika piedāvātas 
distances gan pašiem mazākajiem, 
gan jau pieredzējušiem skrējējiem. 
Pagājušajā gadā skrējiens „Pretī 100” 
pirmo reizi norisinājās Pārgaujas 
novada svētku ietvaros. Distances 
veda apkārt ainaviskajiem Raiskuma 
un Auciema ezeriem. 

Arī noslēdzošajā „Pretī 100” 
posmā dalībniekiem tika piedāvātas 
divas distances, kā arī ātrs un aiz-
raujošs skrējiens bērniem un sko-
lēniem, kas deva iespēju piedalīties 
visai ģimenei un izbaudīt patiešām 
saulaino un jauko dienu kopā. Šoreiz 
skrējiens pulcēja 135 dalībniekus, 
pietam šogad 4km distanci godam 
veica arī ļoti sparīgs četrkājainais 
draugs. 

Liels paldies visiem dalībniekiem 
un brīnišķīgajiem atbalstītājiem! 
Jūs iedvesmojāt katru gadu censties 
arvien vairāk, lai radītu patiešām lie-
liskus skriešanas svētkus tepat mūsu 
novadā! 

Skrējiena rezultātus iespējams 
aplūkot Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada skrējiens „Pretī 100”

Skrējiena “Pretī 100” dalībnieki īsu brīdi pēc starta. Foto: Matīss Veinbergs

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Ketija Nēringa-Martinsone

No 11. līdz 13. maijam šau-
šanas sporta kluba „Mārkulīči” 
teritorijā norisinājās 3D loka 
šaušanas sacensības „Braslas 
kauss 20018”. Sacensības orga-
nizēja biedrība „Free Wind 
Archers” sadarbībā ar SK “AiM 
Archery”, šaušanas sporta klubu 
„Mārkulīči” un sporta klubu 
“Pārgauja”.

Savas prasmes parādīt iera-
dās 102 loka šāvēji no 4 valstīm – 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Somijas. Straupes biedrību „Free 
Wind Archers” pārstāvēja 19 
šāvēji dažādās loka, dzimuma 
un vecuma grupās.  „Free Wind 
Archers” šāvēju labākie sasnie-

Braslas kauss 2018
Zaļaiskalnai (garais loks, junio-
res), Kristīnei Rublei (kopakt-
loks, juniores), Dāvidam Rublim 
(garais loks, bērni), Patrīcijai 
Jaunzemai (garais loks, bērni), 
Haraldam Mednim (kompakt-
loks, juniori) un Vivai Mednei 
(kompaktloks, juniores). 3. vietu 
kompaktloku grupā vīriešiem 
ieguva Muntis Mednis. 

Laikapstākļi bija ideāli labam 
sniegumam, sacensības noorga-
nizētas augstā līmenī. Pozitīvas 
emocijas, kas ļauj iesākt jauno 
vasaras sezonu loka šaušanā.  
Paldies organizatoriem, šauša-
nas sporta klubam „Mārkulīči” 
un, protams, sportistiem, par 
labi pavadīto laiku, rezultātiem 
un atsaucību.

Kate Medne

Jūnijs – izlaidumu un Jāņu 
mēnesis, kas smaržo pēc ziedo-
šām ievām un tikko uz grila cep-
tas gaļas. Pārgaujas novada loka 
šāvējiem Vivai Mednei, Muntim 
Mednim un Uldim Kūlītim gan 
2018. gada jūnijs vairāk atmiņā 
paliks ar ko citu – ar kalniem, 
draugiem no visas Eiropas, pozi-
tīvām emocijām un sasniegu-
miem Eiropas līmenī. 

Nosvinējuši Pārgaujas no vada 
šāvējas Vivas Mednes izlaidumu, 
15. jūnija rītā apņēmības pilnie 
šāvēji ar ģimeni un citiem Lat-
vijas šāvējiem devās uz Vāciju, 
Saksijas federatīvo zemi, lai 
ziemas kūrorta Obervīzentāles 
kalnu skaistumu piedzīvotu uz 
savas ādas. Tostarp dažas sacen-
sību dienas tika aizvadītas arī 
Čehijas puses trasē – Boži Dar. 
Rūpīgi izplānots ceļš un jautrā 
kompānija – tā pavisam ātri jau 
attapāmies Vācijā, kas bija mūsu 
mājas gandrīz uz divām nedē-
ļām. 

Kā ik gadu, čempionāts tiek 

atklāts ar valstu delegāciju 
gājienu. Latvijas delegācijas 
mei tenes izpelnījās uzmanību, 
do doties gājienā lina kleitās 
ar pašu pītiem vainagiem un, 
protams, ar Latvijas karodzi-
ņiem rokās, īpaši latviskās Jāņu 
noskaņās. Kolēģi no Eiropas val-
stīm nekautrējās lūgt meitenēm 
nofotografēties kopā, dažubrīd 
pat gribētāji stāvēja rindā. Lūk, 
tagad viņi noteikti atcerēsies par 
Latviju!

No jautrās daļas līdz nopiet-
najai. Pēc Eiropas čempionāta 
atklāšanas nākamajā dienā 
sākās šaušana. Sacensības nebūt 
nebija vieglas, tās ietekmēja gan 
Vācijas laikapstākļi, kas pēdē-
jās sacensību dienas pārbaudīja 
loku šāvēju izturību gan ar auk-
stumu, gan kārtīgām Jāņu lieta-
vām, kā arī grūtā, kalnainā trase. 
Kopumā Latvijas delegācija, kas 
bija 16 cilvēku sastāvā un, no 
kuriem 9 piedalījās sacensībās, 
mājās uz Latviju atveda 4 meda-
ļas – divas zelta, vienu sudraba 
un vienu bronzas. Tostarp arī uz 
Pārgaujas novadu, Vivai Mednei 

Pārgaujas novada loka šāvēju rezultāti 
Eiropas čempionātā

Latvijas medaļnieki. Pirmā no labās puses – Viva Medne (zelta 
medaļa) JFFU grupā

izcīnot pirmo vietu JFFU grupā 
(Junior Female Freestyle Unlimi-
ted). Jāmin, ka Viva savā grupā 
uzrādīja augstāku rezultātu kā 
daudzi vecāku grupu pārstāvji, 
saņemot daudz uzslavu un 
atzinumu no Eiropas šāvējiem. 
Godam mūsu novadu un Lat-
viju prezentēja arī Uldis Kūlītis, 
kas startēja pēc skaita visvairāk 
pārstāvētajā grupā – vairāk nekā 
200 cilvēku, ierindojoties tabu-
las vidū. Muntis Mednis diemžēl 
beidzamajā dienā nestartēja, jo 
neīstajā brīdī pievīla inventārs. 

Gandarījums par paveikto 
un pateicība organizētājiem par 
augstā līmeņa sacensībām. Pēc 
apbalvošanas arī kopīgi tika 
nosvinēti Jāņi, ar labi padarīta 
darba sajūta.  Latvijas delegācija 
ķērās pie grila un alus kausiem, 
kā nekā, tradīcijas jāievēro, pat 
esot tālu no mājām. 

Prieks un lepnums par 
sa sniegto! Par nākamo gadu 

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

Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu-senioru 55. sporta 
spēļu finālsacensības ar pasau-
les latviešu piedalīšanos – īpašs 
notikums Latvijas valsts simt-
gadē, vienojot sporta veterānus 
un jauniešus.

Sporta spēlēs piedalījās 
dalībnieki vecumā no 30 līdz 90 
un vairāk gadiem trīspadsmit 
vecuma grupās. Sporta spēles 
sākās ar sacensībām Latvijas 
sporta klubos, pagastos, nova-
dos, pilsētās, un labākie sportisti 
tikās finālsacensībās Jelgavā no 

21. līdz 24. jūnijam. Finālsacen-
sības notika 24 vasaras sporta 
veidos.

Pārgaujas novads tika pār-
stāvēts sešās disciplīnās, un 
sportisti mājās atgriezās ar 12 
medaļām:

• ložu šaušanā: 40+ grupā 
vīriešiem Mārtiņš Gaņģis izcī-
nīja 3. vietu; PŠ-20 disciplīnā un 
40+ grupā sievietēm Lauma Zīle 
ieguva 2.vietu, MŠ-30 disciplīnā 
un 3. vietu PŠ-20 disciplīnā;

• loka šaušanā Mārim 
Andersonam sudraba medaļa, 
Armandam Vilisteram bronzas 
medaļa, 2. vietu sieviešu kon-
kurencē izcīnījusi Dace Ruble, 
medaļa par 1. vietu arī Jūlijai 
Gaspersonei;

Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 
55. sporta spēļu finālsacensībās pārstāvēts 
arī Pārgaujas novads

Daļa Latvijas delegācijas atklāšanas pirms atklāšanas gājiena

esam cerību pilni, bet arī ne-
daudz domīgi. Vai izdosies 
doties pāri okeānam uz Ame-
rikas Savienotajām Valstīm, lai 
pārstāvētu un cīnītos? Galvenais, 

ka dodamies ar pozitīvu skatu 
nākotnē un nebeidzam skandi-
nāt saukli, kas nu jau starp Lat-
vijas loka šāvējiem kļuvis īpaši 
populārs: “Stresa nav!” 

gumi bija 7 pirmās vietas – Keti-
jai Nēringai Martinsonei (garais 
loks, sievietes), Tīnai Marijai 

• pavasara krosā Ivars Ora-
ševskis izcīnīja 2. vietu;

• vieglatlētikā Staņislavs 
Dzalbs izcīnīja sudrabu 1500 m 
distancē un bronzu 5000 m dis-
tancē.;

• svara bumbas – savās 
svara un vecuma kategorijās 
sudraba medaļu izcīnījai Ivars 
Oraševskis, zelta – Valdis Med-
nis; 

• orientēšanās sportā šoreiz 
medaļas netika iegūtas, bet 
vairāki sportisti bija tuvu tām, 
iegūstot 4. vietu.

Apsveicam sportistus ar lie-
liskajiem rezultātiem, izcīnīta-
jām medaļām! Priecājamies un 
novēlam labus rezultātus un vēl 
vairāk medaļas arī turpmāk.

Daļa no Pārgaujas novada pāstāvjiem Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu-senioru 55. sporta spēļu finālsacensībās
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

2018. gadam Pārgaujas 
novada pašvaldība izdeva galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informā-
ciju par novada uzņēmējiem. 
Tā vāku rotā 2017. gadā radītā 
preču zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”, un katrs mēnesis vel-
tīts kādam konkrētam novada 
uzņēmumam – jūlija mēnesis 
z/s “Idumēni”. Uz sarunu tikos 
ar saimnieku Gvido Apšinieku. 

Iluta Beķere (I.B.): Kā radās 
ideja par šāda biznesa uzsāk-
šanu? Kā tā tika attīstīta?

Gvido Apšinieks (G.A.): 
Tātad nedaudz vēstures. Nu jau 
ir pagājis labs laiks. Profesio-
nāli darbojos kopš 1993. gada. 
Darbojos ar dziedniecību, esmu 
pirmais Reiki meistars Baltijas 
valstīs. 2002. gadā ar ģimeni 
pārvācāmies uz laukiem, un 
2006. gadā bijām šeit ieviesuši 
kārtību, tad nedaudz pievēr-
sāmies lauksaimniecībai – tika 
reģistrēta bioloģiskā saimnie-
cība, kuru 10 gadus sauca z/s 
“Āsteri”, bet pēc tam nomainījām 
nosaukumu. Tagad nosaukums 
ir z/s “Idumēni”. Tāds lēmums 
tika pieņemts tāpēc, ka “Āsteri” 
ir mājas vieta, bet “Idumēni” jau 
ir plašāks jēdziens. Vēsturiski tā 
ir apkaimes ciltsvieta. 

I.B.: Ko piedāvājat saviem 
klientiem?

G.A.: Bioloģiskā lauksaimnie-
cība, pirtniecība, lauku tūrisms 
un dziedniecība. Piedāvāju arī 
apmācības, kuras vadu no pagā-
jušā gada. Kursi ir reģistrēti, un 
to ilgums ir 160 stundas. Apmā-
cību beigās tiek izdoti sertifikāti, 
un ar iegūto dokumentu Latvijas 
teritorijā var oficiāli strādāt par 
pirtnieku. Februārī pirmā grupa 
ieguva sertifikātus. Tagad tiek 
komplektēta nākamā grupa. 

Ar pirtniecību nodarbojos 
jau kādu laiku. Strādāju ar cil-
vēkiem. Apvienojot enerģētiku 
ar pirti un filozofiju, cilvēku 
samērā ātri var izārstēt – savest 
kārtībā, neskatoties uz to, kādas 
ir cilvēka problēmas. Tās var būt 
mugurkaula problēmas, stress, 
depresija utt. Pirtī ir interesanti. 
Pirts var būt dažādu līmeņu. Var 
būt tāda, kur cilvēks rūpējas par 
savu miesu, kā arī pirts var būt 
tā vieta, kur cilvēks var sakārtot 
visas trīs lietas – miesu, dvēseli 
un garu. Pirts ir nopietna pada-
rīšana, ja to tā uztver – pat kat-
ras pirtsslotas kustībai ir sava 
nozīme. Ir jābūt perfektam līdz-
svaram starp visām stihijām – 
uguni, ūdeni, gaisu un zemi. 
Temperatūrai ir jābūt komforta 
zonas robežās – sievietēm līdz 
40 grādiem, vīriešiem līdz 50 
grādiem. Pie 55 grādiem jau 
tādi gruntīgi vīri skrien no pirts 
laukā un ilgi nenāk atpakaļ. Ja 

Harmonija un iekšējais miers ir vajadzīgs visiem

tiek ievēroti visi pamatprincipi, 
ja cilvēks atrodas savā komforta 
zonā, tad kārtībā var savest visu. 

I.B.: Kas ir mērķauditorija, 
uz kuru tiek strādāts?

G.A.: Nestrādāju uz kādu 
noteiktu mērķauditoriju. Kāpēc? 
Iekšējais miers un harmonija 
ir vajadzīgs visiem – gan nama 
mātei, gan cilvēkam, kas strādā 
fizisku darbu, gan uzņēmējam, 
gan domātājiem, gan darītājiem. 
Nevar izcelt kādu konkrētu cil-
vēku grupu. Pie manis uz pirti 
ir bijuši cilvēki no Maskavas, no 
Slovākijas un tālākais no Ameri-
kas. 

I.B.: Kādas reklāmas akti-
vitātes tiek veiktas, lai poten-
ciālais klients brauktu uz pirti 
pie Jums?

G.A.: Absolūti nekādas. Para-
dokss. Man nav nekādas reklā-
mas. No vienas puses tas ir slikti, 
bet no otras labi. No biznesa 
viedokļa tas ir slikti, jo tur ir 
nepieciešama reklāma, bet tur, 
kur ir kvantitāte, zūd kvalitāte. 
Manā izpratnē kvalitāte ir visbū-
tiskākā. Kam tas ir vajadzīgs, tas 
mani atrod. 

I.B.: Kā klienti Jūs atrod?
G.A.: Pagaidām tikai no citiem 

cilvēkiem, kas šeit ir bijuši. Kad 
cilvēki atbrauc, es pajautāju, 
kā viņi mani atrada. Gandrīz 
vienmēr atbildē tiek norādīts, 
ka kāds pastāstījis. Ir cilvēki, 
kas brauc regulāri, piemēram, 
ir viena kompānija, kas brauc 
pie manis bieži. Pat izrēķinā-
juši, ka brauc reizi mēnesī jau 
sešus gadus. Ir reizes, kad cilvēki 
atbrauc uz pirti, lai vienkārši 
atpūstos, bet ir reizes, kad ir 
daudz ko enerģētiski darīt, kad 
ap cilvēku savācās kaut kas lieks 
un nevajadzīgs. Kaut kas tāds, 
kas traucē attīstībai. 

I.B.: Kad ir īstā darbības 
sezona?

G.A.: Nevaru izcelt konkrētu 
gadalaiku. Ir aktīvi un mazāk 
aktīvi posmi gan vasarā un 
ziemā, gan pavasarī un rudenī. 
Tas saistās gan ar astroloģiska-
jiem, gan ekonomiskajiem stā-
vokļiem. Vasarā ir citādāk, jo 
pirtsslotas tiek sietas stundu 
pirms darbības un ir svaigas. 

Cilvēks šeit pavada vismaz 4 
stundas, bet mana darbība ir vēl 
par 7 h garāka. Vispirms kurinu 
krāsni, tad grābju ārā ogles, un 
tikai tad var iet pirtī. Nav tā, ka 
metāla bričkā samet pagalītes un 
pēc stundas jau var pērties. 

I.B.: Ar ko šī pirts atšķiras 
no citām?

G.A.: Ar temperatūru un līdz-
svaru, atšķiras arī konstruktīvi. 
Pirtskrāsnī gandrīz nav metāla 
– tikai durtiņas un šīberis. Man 
patīk, kad pirtīs ir daudzveidība, 
jo tad katrs cilvēks var piemek-
lēt sev nepieciešamo un iegūt 
iekšējo līdzsvaru. Ēkai ir nepie-
ciešama arī attīrīšana, jo šis nav 
konveijeris. Pēc darbības pirtī 
arī ēka ir jāsaved kārtībā, kā arī 
sava enerģētika. Tā tomēr ir liela 
slodze gan emocionāli, gan psi-
holoģiski, gan termiski, jo pirt-
nieks stāv kājās – kājām ir viena 
temperatūra, bet galvai pavisam 
cita. Process nav vienkāršs, nav 
tā, ka atnāc, 15 minūtes pavicini 
slotu un viss. Tas ir daudz laikie-
tilpīgāks. 

Pirts vispār pati par sevi ir kā 
svētnīca. Mans onkulis no Lat-
gales, atnākot no pirts, sacīja: 
“Voj, ku labenki, kā ar Dīvu poru-
nājis”. Ne pa velti agrāk uz pirti 
gāja dzemdēt. Vīrs kaisīja ceļu 
ar ziedlapām, kas sargāja vidi 
no apkārtējās ietekmes. Viņš 
iekšā negāja, gaidīja ārā un rūpē-
jās par to, lai vide ap pirti būtu 
droša un tīra. 

Arī pirtniekam ir daudz 
jāzina – anatomija, enerģētikas 
anatomija, visi skriemeļi, ietek-
mes, sekas, cēloņi. Darbojoties 

pirtī regulāri, ir jau zināma 
secība, kādā viss notiek. Ja cil-
vēks labi jūtās, tad viņš ir spējīgs 
radoši domāt un darboties. Tas 
ir labi, un man patīk, kad cilvē-
kiem dzīvē viss notiek. 

I.B.: Kā tiek noskaidrots, 
kas cilvēkam nepieciešams?

G.A.: Īstenībā es nejautāju. 
Nejautāju neko. Parasti sarunā-
jam tikai laiku. Te ir pilns serviss 
un es pat neļauju klientiem ņemt 
līdzi savus dvieļus. Tas tāpēc, ka 
pat veļa te tiek mazgāta ar eko-
loģiskiem līdzekļiem. Par eko-
loģiju šeit tiek daudz domāts, 
tāpēc sintētika un ķīmija šeit 
netiek lietota. 

I.B.: Vai Jūs strādājat viens 
vai darbojaties komandā?

G.A.: Pirtniecība ir tā padarī-
šana, kur cilvēkam ir jādarbojas 
vienam pašam. Kāpēc? Drošības 
tehnika. Ja enerģētikā ir kādas 
negācijas vai problēmas, ir jābūt 
dzelžainai pārliecībai, ka šīs sve-
šās problēmas nepielips otram 
cilvēkam. Tad, kad darbojies 
viens, tad zini, ko dari. Vari ar 
savām darbībām pasargāt sevi, 
ēku, kā arī lāviņtelpu un terito-
riju. Tieši tāpēc darbības laikā 
pirtij tuvāk par 100, 150 met-
riem neviens nenāk. Vienīgais, 
kurš drīkst nākt tuvāk, ir suns. 
Viņš to arī izmanto. 

I.B.: Vai Jums pašam sanāk 
izbaudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

G.A.: Ļoti, ļoti reti. Vienīgi 
mans dēls var mani pērt, kā arī 
viens no tiem, kas ir pie manis 
mācījies. Pasēdēt un papērties ir 
viens. Dziedināt un savest kādu 
kārtībā – tā ir slodze, ko reti kurš 
var turēt. Pirts darbībā ietilpst 
slotas, skrubji, tiek savesti kār-
tībā mugurkaula skriemeļi, 
meridiāni un svarīgie ķermeņa 
punkti. Pats sev to nevar izdarīt. 
Ja grib tā nopietni, tad vajadzīgs 
pirtnieks, kura enerģētikas svār-
stībām ir jābūt augstākām par 
klienta. Profesionāls pirtnieks 
tajā brīdī, kad iekurina krāsni, 
visas savas nevajadzīgās domas 
atstāj, pirtskrāsnī sadegam. 
Tāpat arī visas savas problē-
mas. Cilvēks atbraucot, taču grib 
satikt pirtnieku lieliskā noska-
ņojumā. Bet jāsaka, ka šis nav 
nekāds tusiņš. Cik slotas vajag, 
lai nopērtu cilvēku? Man vajag 

8. Ar visām uzreiz peru. Ar vienu 
var jebkurš, es peru ar astoņām. 
Viss mežs uz vienas muguras. Ir 
divi varianti, kad sien slotas – 
līdz 6. vai 7. jūlijam vai tad, kad 
ir laiks. Esmu sējis zaļās slotas 
arī oktobrī. Lielākā pēršanās 
kļūda – nepareizs virziens. Jāper 
no augšanas uz leju. Cilvēkam 
var būt visādas problēmas, bet, 
ja to visu sadzen galvā, tad ir 
slikti. 

I.B.: Kas būtu jāzina poten-
ciālajam klientam?

G.A.: Nekāda alkohola. Pat 
iepriekšējā dienā. Tāpēc, ka 
tad, kad sāku darboties, es pār-
ņemu visu gan labo, gan slikto. 
Tāpēc bieži vien peru cilvēku 
pie atvērta loga. Pēršanās laikā 
mēdz būt tā, ka kļūst grūti elpot. 
Kāpēc? Tajā brīdī sadeg stresi, 
tie apēd papildu skābekli. Ja ir 
daudz negāciju un problēmas, 
tie patērē skābekli. Tāpēc obli-
gāti pirtī ir vajadzīgs logs. Vēl 
pirts dienā nebūtu ieteicams 
lietot gaļu. Tas nekādā ziņā nav 
saistīts ar kādiem filozofiskiem 
uzskatiem, bet gan ar fizioloģis-
kajiem. Gaļai sadaloties, kuņģī 
paaugstinās temperatūra, kas 
nozīmē, ka zarnu traktā cilvē-
kam ir karsts. Paaugstinoties 
temperatūrai ārpusē, cilvēkam 
vienkārši var būt grūti. 

I.B.: Var redzēt, ka mīlat 
savu darbu…

G.A.: Bet protams! Savādāk 
nemaz nevar būt. Ja Jums nepa-
tīk tas, ko darāt, tad nemaz ne-
dariet to! Man patīk visi darbi, 
ko es daru. Jebkurš darbs ir 
cienījams. Jebkurš. Ja cilvēks 
pieprot kaut ko nedaudz vairāk, 
tas ir forši. Man patīk, ja cilvēki 
ir priecīgi par to, ko dara un ja 
viņiem viss izdodas un notiek. 
Viņu enerģētika ir tīrāka. 

I.B.: Ko Jūs ieteiktu topoša-
jiem uzņēmējiem?

G.A.: Uzdrīkstēties. Ja tas ir 
cilvēka ceļš, tas izdosies. Ja tas 
ir viņa ceļš, tad tas izdodas bez 
grūtībām. Protams, par sevi ir 
arī jārūpējas. Lai kaut ko dotu, 
tam ir jābūt. Tu nevari iedot to, 
kā Tev nav. Ja nemīl zemi, cil-
vēkus, ja nepatīk Tavs darbs, 
ja tas nedod gandarījumu, tad 
priekš kam? Ir jādara tas, kas 
dod gandarījumu. Maizīte visur 
ir ar garoziņu, tāpēc cilvēkam ir 
jārūpējas par sevi. Tas nav vien-
kārši. Ir jārūpējās, lai enerģētika 
neaplīp ar problēmām, veidoju-
miem. Ja cilvēks par sevi rūpējas, 
tad viņš ir spejīgs sasniegt ļoti 
daudz. 

Sakām sirsnīgu paldies Gvido 
Apšiniekam par iedvesmojošo 
sarunu. Ja arī Jums ir radusies 
interese par z/s “Idumēni” pie-
dāvātajām iespējām, vairāk 
informācijas var iegūt, sazi-
noties ar G. Apšinieku pa tālr. 
29203174 vai, rakstot e-pastu 
uz apsinieks@gmail.com.

Pirtnieks, z/s “Idumēni” saimnieks Gvido Apšinieks. Foto: Iluta Beķere

Gvido Apšinieka pirtiņa. Publicitātes foto.
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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 izskanējusi pagā-
jušajā gadā, bet šogad to dzir-
dam vēl biežāk, jo 2018. gads 
ir mūsu valsts simtgades gads, 
kas ir ne tikai svinību un svētku 
gads, bet arī laiks, kad īpaši tie-
camies 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 
veidojam stāstu sēriju par tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri Pār-
gaujas novadu par savu dzimteni 
saukuši visu vai lielāko daļu sava 
mūža. 

 Jūlija mēnesī uz sarunu devos 
pie Ausmas Tēraudas, kura par 
savu mājvietu sauc Raiskuma 
pagastu, kura te dzimusi, augusi 
un lielāko daļu dzīves arī pavadī-
jusi.

 “Mēs dzīvojam Raiskumā. 
Te ir divi brīnišķīgi ezeri. Esmu 
dzimusi Auciema ezera krastā, 
bet dzīvoju Raiskuma krastā,” 
stāsta Ausma. Tēraudas kundze 
daudz zina par sava pagasta 
vēsturi, jo vienmēr ir bijusi 
pastiprināta interese par novad-
pētniecību: “Ap 1850. gadu tika 
doti mājvārdi. Toreiz tos deva 
atbilstoši māju atrašanās vie-
tai, dabai. Vairums mājvārdu 
pastāv vēl šodien. Raiskumā 
ir tādi , kā “Baltkalni”, “Ozol-
kalni”, “Ezerkrasti” u.c. Piemē-
ram, es pati esmu dzimusi mājā 
“Ezeri”, kas atradās Auciema 
ezera krastā. Mājas vairs nav, 
tā ir nojaukta, bet atradās tuvu 
Auciemmuižai. Vēl tagad perfekti 
atceros, kā pavasarī, kad palu 
laikā applūda slīksnas, tur varēja 
staigāt un ķert līdakas. Pavasarī 
parasti pie Auciemmuižas bija 
šūpoles, Lieldienām par godu. 
Bērni no tuvējās apkārtnes nāca 
šūpoties. Es arī. “Ezeros” dzī-
voju līdz pirmajai klasei”. Karam 
sākoties, Ausmas Tēraudas 
ģimene pārcēlās: “Auciema ezera 
krastā ir mājas, kuras agrāk 
sauca par “Vietniekiem”, tagad 
citādi. Tajā mājā dzīvoja vientuļa 
sieviete, kuras dēlu iesauca karā, 
kur viņš krita. Viņa bija palikusi 
viena. Piedāvāja manai ģimenei 
iet un dzīvot pie viņas. Protams, 
ka mēs gribējām patstāvīgāku 
dzīvi. Mamma, tētis, es un mana 
māsa pārcēlāmies uz “Vietnie-
kiem”, un no turienes man ir vis-

skaistākās atmiņas.” Tēraudas 
kundze stāsta, ka mammai bijusi 
viena govs, un Ausmas pienā-
kums esot bijis to ganīt. Ganības 
atradušās ezera krastā, un tajā 
laikā A. Tērauda iemācījusies 
peldēt, kas vienmēr bijusi ļoti 
iemīļota nodarbe. 

“Un tad man bija jāsāk iet 
skolā,” Tēraudas kundze stāsta. 
“Gāju Puriņa akadēmijā (Rais-
kuma pamatskola), kā to agrāk 
sauca. Tad arī nāca vācu valdība. 
Atceros, ka tajā laikā pie mums 
bija apmetusies viena vācu 
ģimene, kas bēga no Rīgas, bet 
pašā ezermalā mitinājās vācu 
armijas saimniecības daļa. Tur 
viņi kurināja pavardu, nāca pie 
mums pēc piena un nesa bēr-
niem šokolādi. Arī medu nesa. 
Tomēr vācu laiks ātri pagāja. 
1944. gada rudenī krievu armija 
nāca virsū un dzina vāciešus 
prom. Dažas dienas notika gaisa 
uzlidojumi. Mūsu ģimene vaka-
ros aizklāja logus ar segām, bet 
paši uz pāris dienām glābāmies 
kartupeļu pagrabā. Atceros to, 
ka vien mamma līda ārā, lai 
izslauktu govi, jo tā nevarēja 
palikt neslaukta.” 

A. Tērauda stāsta, ka jau nā 
valdība ģimenei nesusi pārmai-
ņas arī saimnieciski: “Visiem 
nabagiem kaut ko dod. Mans 
tēvs tajā laikā strādāja mašīnu 
un traktoru stacijā, mums ieda-
līja zemi 15 ha. Pašiem bija govs, 
vectēvs iedeva saimniekošanai 
zirgu, kuru sauca Marsis. Māja, 
kurā nu dzīvojām sauca “Blaņķi”, 
tur tiek izmitinātas vēl 2 ģime-
nes.” Ausma Tērauda atklāj, ka 
pēc tam tika dibināti kolhozi un 
iedzīvotāji tiek piespiesti tajos 
iestāties. “Tēvs to nevēlējās, 
tāpēc viņš pieteicās darbā par 
plostnieku. Mammu norīkoja 
par slaucēju. Daudz darba bija – 
ar rokām 3 reizes dienā jāslauc 
govis, piens jādzesē, jālej kannās 
un jāved uz pienotavu, ” atceras 
Ausma.

“Pēc Puriņa akadēmijas beig-
šanas bija jāmācās tālāk. Tur-
pināju mācības Cēsīs. Pēdējās 
klases eksāmenu laikā saslimu, 
un man ļāva dažus eksāmenus 
kārtot individuāli. Man bija labas 
atzīmes, labi rakstīju domraks-

tus un eksāmenus nokārtoju. 
Mācības turpināju Cēsu skolo-
tāju institūtā, kur tiku iekšā bez 
iestājeksāmeniem, jo komisija 
bija dzirdējusi manas atbildes 
individuāli kārtotajos eksāme-
nos. Sākot mācības, bija jāizvēlas 
fakultāte. Tā kā man ļoti patika 
matemātika, pieteicos matemā-
tikas fakultātē. Tur jau bija ļoti 
daudz pieteikumu, tāpēc mani 
iedalīja pie literātiem,” par sko-
las gadu gaitām stāsta Tēraudas 
kundze. “Atceros arī 1949. gada 
notikumus. Aizejot uz skolu, bija 
redzamas vairākas tukšas vie-
tas klasē. Arī no mūsu studentu 
vidus daudz bija aizvesti. 1944. 
gada izvešana nedaudz saistās 
arī ar manu dzīvi. “Baltkalnu” 
mājās, kuras sākumā minēju, 
dzīvoja Tēraudu ģimene. Tēvs 
jau 1945. gadā tika apcietināts, 
jo bijis Latvijas aizsargu sastāvā, 
kā arī muzikants pūtēju orķestrī. 
Mamma dzīvoja viena ar diviem 
puikām. Agri no rīta pie mājas 
piebraucis pajūgs, devis stundu 
laika mātei, lai sakrautu man-
tas. Pajūgu veda uz “Dimdām”, 
kur bija savākšanas punkts. Pui-
kas māte paguvusi satikt brīdī, 
kad viņi no skolas gājuši mājās 
garām “Dimdām”. Māte pastāstī-
jusi, ka māja ir tukša, bet, ja viņi 
grib, var doties uz turieni. Pui-
kas, protams, nekur negāja un 
aizbrauca mātei līdzi. Tomēr pēc 
vairākiem gadiem puikas atgrie-
žas Latvijā.” Viens no Tēraudu 
puikām – Marģers, kādu laiku 
pēc atgriešanās dzimtenē, kļuva 
par Ausmas vīru. Viņi dibināja 
ģimeni un audzināja trīs bērnus. 
Šobrīd Ausmas dēli, kas manto-
juši “Baltkalnu” māju un tās teri-
toriju, tur saimnieko. 

Ausma turpina stāstīt par 
savām darba gaitām: “Kļuvu par 
literatūras skolotāju. Mani darbā 
norīkoja uz Madonas rajona Sai-
kavu, bet 1954. gada septembrī 
saņemu norīkojumu no Cēsu 
nodaļas par to, ka jāmācās vēl 
par pionieru vadītāju. Devos uz 
Rīgu mācīties. Tas bija burvīgi. 
Bija laba direktore, brīnišķīgi 
pasniedzēji – putnu pazinējs 
Kārlis Gribulis, deju horeogrāfe 
Milda Lasmane, Baušķenieks 
mācīja foto, veda uz pionieru 

pili, notika nodarbības, mēs brī-
nišķīgi tikām mācīti. Skolu, kura 
bija mana topošā darba vieta, 
Saikavā vēl nebiju apmeklējusi 
un iepazinusi, bet jābrauc bija. 
Bija jābrauc uz eglīti, lai iepazī-
tos ar vidi. Aizbraucu ar vilcienu 
uz Madonu, tālāk ar autobusu, 
izkāpu pieturā “Vecsaikava”, 
jātiek pāri Aiviekstes upei, tilta 
nav, ledus ar vēl nav, bija pare-
dzēts, ka sagaidīs, bet neviens 
nesagaidīja. Ar kājām mēroju 
kādus 6 vai 8 km, bet nonācu 
savā jaunajā darba vietā – Saika-
vas Kalna skolā. Iesākumā apme-
tos pie kādas skolotājas, bet pēc 
tam jau ierādīja kur dzīvot. Tā nu 
es tur dzīvoju un strādāju kādu 
laiku.” Ausmas vecāki tajā laikā 
dzīvoja Raiskumā. Aizbraucot 
pie vecākiem brīvdienās, Ausma 
uzzināja, ka Raiskumā tiek dibi-
nāta jauna skola. “Es neklātienē 
mācījos universitātē un vasarās 
braucu uz sesijām. Tur iepazinos 
ar Gunāru Vītolu, kurš jau bija 
nozīmēts par jaunās skolas vadī-
tāju. Tā nu es pieteicos par sko-
lotāju jaunajā Raiskuma skolā. 

Atgriezos dzimtajā pusē, ” atklāj 
A. Tērauda. 1958. gadā Ausma 
Tērauda sāk darbu Raiskuma 
sanatorijas internātpamatskolā: 
“Iesākumā esmu 4. klases audzi-
nātāja. Bija nepieciešama arī 
bibliotekāre, par kuru kļuvu es. 
Darbs bija patīkams – mums bija 
rakstnieki draugi, piemēram, 
Ojārs Vācietis, kurš rakstīja vēs-
tules skolēniem. Bija arī pulciņš 
un draugi Rīgā. Es kļuvu arī par 
Cēsu rajona bibliotēku meto-
disko vadītāju, biju komisijā, kā 
skolu bibliotēku vērtētāja, bija 
jāvērtē arī skolotāju darbs. Šajā 
amatā nostrādāju 19 gadus. ”

Šobrīd Ausmas Tēraudas 
vaļas prieks ir peldēšana, ļoti 
patīk lasīt grāmatas, kas gan 
netiek darīts tik bieži, kā gri-
bētos, bet grāmatu kolekcija ir 
iespaidīga. A. Tēraudai ļoti patīk 
pētīt dabu un savus novēroju-
mus pierakstīt. 

 Sirsnīgi pateicamies Ausmai 
Tēraudai par jauko uzņemšanu 
un sarunu, kā arī vēlam stipru 
veselību un enerģiju turpmāk!

Novadnieku stāsti. Mēs dzīvojam Raiskumā

Ieva Ņevečorova 

Līdz 30. septembrim Ungur-
muižas izstāžu zālē aplūkojama 
Latvijā pazīstamu un iemī-
ļotu gleznotāju darbu izstāde 
“Šonakt atkal manā pilī” – vel-
tījums Ungurmuižai un Latvi-
jai. Košas un krāsainas, un tik 
ļoti dažādas – pirmais iespaids 
ikvienam, kas devies aplūkot šo 
dzīvespriecīgo darbu izstādi.

Gleznotājas – Alise Mediņa, 

Līva Pakalne, Anna Baklāne, 
Kristīne Kvitka, Jana Nestero-
viča, Laima Bikše, Gita Šmite, 
Zane Lūse, Elizabete Melbārzde, 
Ilvita Didrihsone, Liene Liepiņa, 
Ilze Laizāne, Agate Apkalne un 
Gita Ose.

Ungurmuižā 
četrpadsmit Latvijas 
gleznotāju dāvana - 
izstāde “Šonakt atkal 
manā pilī...”

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību, kā arī priekšlikumiem par 
tiem novadniekiem, pie kuriem vēl vajadzētu aizbraukt, bet 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@pargaujasnovads.lv, un iespējams tieši par viņu varēs lasīt 
kādā no nākamajiem “Pārgaujas Novada Vēstis” numuriem. 

A. Tēraudas hobijs ir ceļošana. Foto no personīgā albuma.

Darba gados A. Tērauda saņēmusi dažādas godalgas un pateicības. 
Foto no personīgā albuma. 

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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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!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma 
“Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā,  

ir notikusi saskaņā ar fizisko personu 
datu aizsardzības regulu.

25. augustā plkst. 21.00 Straupes pamatskolas parkā  brīvdabas kino 
vakars “Pie bagātās kundzes” (1969), režisors – Leonīds Leimanis.

20. gadsimta 30. gadi Rīgā. Inteliģentais bezdarbnieks Oļģerts 
Kurmis piepelnās kā ratiņstūmējs un kopā ar savu draugu, klaidoni 
Frīdi, atrod dažādus nelielus darbiņus pie Kalnkājas kunga, kurš cer 
tikt ievēlēts Saeimā. Kurmis jūtas atbildīgs arī par jauno meiteni Emmu 
Kārkls, kura nesen sēdējusi cietumā par sīkām zādzībām. Emma sāk 
strādāt par kalponi Kalnkāju namā un kopā ar Kurmi un Frīdi izlīmē 
mazmājnieku partijas plakātus, kamēr Emmu atkal apcietina, nu jau par 
"politisku lietu".

28. jūlijā 
• plkst. 13.00  Stalbes pagasta  
 Daibes kapos
4. augustā 
kapu svētki Raiskuma pagasta 
kapos:
• plkst. 14.00 Strīķu kapos
• plkst. 15.00 Lenču kapos
• plkst. 15.00 Unguru kapos
 • plkst. 16.30 Raiskuma kapos

Kapu svētki

Straupes zirgu pastā  5. un 19. augustā
Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Pie bagātās kundzes (1969)

Kristiāna Daniela Martinova,
neformālās grupas “Pārgaujas 
novada jaunieši” dalībniece

Mednieku apmācības un 
atpūtas bāzē “Mārkulīči” no 21. 
līdz 22. augustam norisināsies 
Pārgaujas novada jauniešu salie-
dēšanās pasākums “Lauzt robe-
žas”. 

Pasākuma mērķis ir uzlabot 
jauniešu savstarpējās attiecī-
bas, saliedēt Pārgaujas novada 
jauniešus, kā arī meklēt domu-
biedrus – citus novada aktīvos 
jauniešus, kuri būtu ar mieru arī 
turpmāk veidot jauniešu dzīvi 
Pārgaujas novadā. 

Pasākumā ietvaros notiks SIA 

“ZAAO” vides izglītības nodar-
bība, kurā pasākuma dalībnie-
kiem tiks pastāstīta noderīga 
informācija par uzņēmuma 
realizētajām vides aktivitātēm, 
kā arī par jaunatklāto dabas un 
tehnoloģiju parku “URDA” un tā 
piedāvātajām iespējām. Notiks 
arī jauniešu saliedēšanās akti-
vitātes profesionāla komandu 
saliedēšanās trenera vadībā, 
ko nodrošinās biedrība “Atklāj 
sevi”. Paredzētas arī dažādas 
sportiskas aktivitātes un citas 
iepazīšanās un saliedēšanās spē-
les. Dalība pasākumā ir iespēja 
izaicināt un iepazīt sevi, mācīties 
sadarboties, strādāt komandā 
un uzlabot komunikācijas pras-

mes, kam ir ļoti liela nozīme gan 
darbam komandā, gan savstar-
pējās attiecībās. 

Galvenie organizatori un 
atbildīgie par aktivitātēm būs 
neformālās grupas “Pārgaujas 
novada jaunieši” dalībnieki, kuri 
sadarbībā ar pašvaldības jau-
natnes lietu speciālistu plānos, 
uzraudzīs un realizēs aktivitāšu 
norisi. 

Pasākumu finansē Pārgaujas 
novada pašvaldība. Finansējums 
šim pasākumam iegūts Pārgau-
jas novada pašvaldības projektu 
konkursā. 

Tā kā pasākumā piedalīsies 
arī nepilngadīgi jaunieši, dalī-
bai pasākumā “Lauzt robežas” 
būs nepieciešama viņu vecāku 
vai likumīgo aizbildņu atļauja, 
jaunieši pasākuma sākumā tiks 
iepazīstināti ar iekšējās kārtības 
noteikumiem, kā arī visu pasā-
kuma laiku ar jauniešiem laiku 
pavadīs vairāki pieaugušie.

Nakšņošana notiks teltīs, kas 
nozīmē, ka dalībniekiem nepie-
ciešama sava telts un viss nepie-
ciešamais nakšņošanai tajā, kā 
arī laikapstākļiem atbilstošs 
apģērbs. 

Vietu skaits ir ierobežots. Pie-
teikšanās līdz 15. augustam.

Pieteikuma anketu meklē 
šeit: ej.uz/lauztrobezas

*Pasākuma laikā tiks nodro-
šināta ēdināšana, dalībniekiem 
būs jāsedz ēdināšanas izdevumi, 
kas būs atkarīgi no dalībnieku 
skaita. Ēdināšanas izmaksas būs 
līdz 10.00 EUR

Vairāk informācijas:
Ina Mieze, projekta koordina-

tore, tālr. 29346290
vai
Iluta Beķere, Pārgaujas 

novada sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 
26368154

Saliedēšanās pasākums 
Pārgaujas novada jauniešiem 
“Lauzt robežas”

 

Pasākumu finansē
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