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

Arī šogad Pārgaujas novadā 
notika ikgadējais pasākums 
“Sakopta un videi draudzīga 
sēta”, kura laikā komisijas vie-
sojās sētās Straupes, Stalbes 
un Raiksuma pagastos. Pasā-
kums “Sakopta un videi drau-
dzīga sēta” Pārgaujas novadā 
notika jau devīto reizi, taču tā 
būtība pirms 18 gadiem aizsā-
kusies Raiskuma pagastā. Ar šī 
pasākuma palīdzību Pārgaujas 
novada pašvaldība vēlas sek-
mēt novada teritorijas sakop-
šanu, veicināt novada iedzīvo-
tāju un uzņēmēju labo gribu ne 
tikai sakopt savu sētu, bet arī 
saimniekot videi draudzīgi un 
energoefektīvi, kā arī celt pašu 
iedzīvotāju lepnumu un pašap-
ziņu par savu novadu, saliedēt 
tuvākus un tālākus kaimiņus un 
protams, palielināt novada atpa-
zīstamību nacionālā mērogā.

 Sētu izvērtēšana notika laikā 
no 25. jūnija līdz 7. augustam 
un kopā tika apsekotas 1038 
sētas, no kurām 253 Straupes 
pagastā, 300 Stalbes pagastā 
un 481 Raiskuma pagastā. Kā 
ierasts pavasarī tika izveidotas 
trīs vērtēšanas komisijas, kuras 
veica sētu apsekošanu. Straupes 
pagasta komisijas vadītāja bija 
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste Iluta Beķere, 

kurai pievienojās tūrisma 
organizatore Rudīte Vasile un 
Straupes pagasta iedzīvotā-
jas Madara Reinharde un Evija 
Ozoliņa. Stalbes pagasta komi-
sijas vadītāja bija kultūras pasā-
kumu vadītāja Madara Gasiņa, 
un viņas komandā bija juriste 
Agnese Auziņa un skolotāja 
Dana Gaile un iedzīvotāja Vizma 
Aleksānova. Savukārt Raiskuma 
pagasta komisiju vadīja kultū-
ras pasākumu organizatore Sol-
veiga Ruska, viņai pievienojās 

Saimniekballē tiek godināti Pārgaujas 
novada sakoptāko sētu saimnieki

projektu vadītāja Eva Meijere un 
skolotāja Iveta Adamsone. 

 Šogad tika izveidotas sešas 
galvenās nominācijas – “ZAAO – 
videi draudzīga sēta”, “Ieguldī-
jums mājas apkārtnes – novada 
skaistuma izveidē”, “Noskaņu 
māja”, “Sakopta biznesa vide”, 
“Sakopta ciemata māja”, “Gada 
sēta 2018”, kā arī katra pagasta 
komisija piešķīra atsevišķas 
nominācijas mājām, kuras īsti 
neatbilda iepriekš minēto nomi-
nāciju kritērijiem, bet tomēr bija 

pelnījušas atzinību. Vērtēšanas 
komisija nominēja galvenokārt 
tās mājas, kuras iepriekšējo trīs 
gadu laikā nav saņēmušas nomi-

Zinību diena tiks atzīmēta 3. septembrī
Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Auciemā
  no 1,5 gada līdz skolas vecumam plkst. 9.00 katrā grupiņā. 

(Bērnus uz izglītības iestādi var vest ierastajā laikā.)
Stalbes vidusskolā:
• no 1,5 gada līdz pieciem gadiem plkst. 8.40,
• piecgadniekiem, sešgad nie kiem un 1.–12. klasei plkst. 10.00.
Straupes pamatskolā 1–9. klasei plkst. 9.00.
Raiskuma internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā 

plkst. 11.30.

nācijas. Komisiju locekļi atzina, 
ka sētu vērtēšana ar katru gadu 
paliek arvien grūtāka un nesa-
koptas sētas arvien mazāk. 
Priecē arī tas, ka sētu saimnieki 
saimnieko arvien videi draudzī-
gāk – šķiro atkritumus un domā 
par komposta kaudžu noformē-
šanu. 

Sakopto sētu saimnieki no 
vērtēšanas komisijas saņēma 
ielūgumu uz noslēguma pasā-
kumu – Saimniekballi. Par to, cik 
sētās ir sakopts, liecina izdalīto 
ielūgumu skaits – 718.  Uz Saim-
niekballi bija pieteikušies teju 
500 apmeklētāji, kas jau pēdē-
jos gados ir ierasts skaitlis un 
rādītājs tam, ka Saimniekballe ir 
iedzīvotāju gaidīts pasākums. Šī 
ir iespēja visu Pārgaujas novada 
pagasta iedzīvotājiem vienoties 
kopīgā dejā. 

Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Kalniņš savā uzrunā pateicās un 
izteica novērtējumu sētu saim-
niekiem par centību, uzturot un 
kopjot savus īpašumus. 

Turpinājums 3. lpp.

Nomināciju “Gada sēta 2018” Straupes pagastā ieguvua īpašums “Skujas” un  Ķīšu ģimene. Foto: Eva Meijere

Saimniekballe arī šogad bija labi apmeklēta. Foto: Eva Meijere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Augusta mēnesī Pārgaujas 
novada iedzīvotāji mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv tika 
aicināti izteikt savu viedokli 
par, vai viņi vēlētos saņemt 
informāciju par Pārgaujas 
novada aktualitēm savā e-pastā. 

Pēdējā laikā arvien biežāk 
tiek domāts par to, ka pašval-
dības mājaslapai nepieciešami 
uzlabojumi. Jau ir izveidota 
darba grupa, kuras uzdevums 
ir meklēt nepilnības esošajā 
mājaslapā, kā arī sniegt priekšli-
kumus tās uzlabošanai, jo mājas-
lapa ir viens no galvenajiem avo-
tiem, kas niedz informāciju par 
Pārgaujas novadu, kā arī pašval-
dības darbu gan iedzīvotājiem, 
gan arī tiem, kuri interesējas par 

novadu.
Viens no iespējamiem vei-

diem, kā uzlabot informācijas 
nonākšanu pie iedzīvotājiem, ir 
dot iespēju visiem, kuriem tas 
šķiet nepieciešams, pierakstīties 
uz jaunumu saņemšanu savos 
e-pastos. Tas nozīmē, ka aktu-
ālā informācija par pasākumiem 
novadā, par pašvaldības darbu, 
par projektiem un citām aktu-
ālām tēmām būtu jāmeklē savā 
e-pastā. 

Šobrīd aktualitātēm paš-
valdībā var sekot līdzi ne tikai 
informatīvajā izdevumā Pārgau-
jas Novada Vēstis un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv, bet 
arī sociālo tīklu kontos https://
www.facebook.com/Pargaujas-
Novads/ un Instagramā @par-
gaujasnovads. 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Septembra 

mēneša jautājums:

Vai izbaudījāt silto vasaru?
• Jā, beidzot bija īsta vasara!
• Nē, bija pārāk karsti.

Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums

Vai Jūs vēlētos saņemt informāciju par aktualitātēm 
Pārgaujas novadā savā e-pastā?

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

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstu Pārgaujas novadā notiek 
četru grants ceļu posmu pārbū-
ves darbi. To kopējais garums 
ir 9,27 km. Aprīļa beigās notika 
ceļu posmu sagatavošanas darbi 
pārbūvei, taču jau kādu laiku uz 
šiem ceļu posmiem jau notiek 
aktīva darbība:

Uz autoceļa Čaukas–Zie-
meļi (Raiskuma pagasts) pār-
būvi 1,04 km garumā veic SIA 
“8 CBR”, 3,78 km garumā pār-
būve tiek veikta arī uz autoceļa 
Čaukas–Kūdums (Raiskuma 
pagasts), kura pārbūvi veic SIA 
“Rubate”. Savukārt uz autoceļa 
Straupe–Bērzmuiža–Klāmaņi 
(Straupes pagasts) pārbūves 
darbus 1,83 km garumā uzti-
cēts veikt SIA “Karjeru Tehnikas 
noma”. Ceļš Jaunzemi–Vārnēni 
(Stalbes pagasts) tiek pārbūvēts 
2,62 km garumā, darbus veic SIA 
“Limbažu ceļi”.

Par saviem līdzekļiem Pār-
gaujas novada pašvaldība ir 
atjaunojusi 2,90 km garo ceļa 
posmu Mazaiskrogs–Irbēni, kam
jau uzliets asfalta segums. Dar -
bus veica SIA “Limbažu ceļi”. 

Sakarā ar ceļu remontdar-
biem periodiski iespējami satik-
smes ierobežojumi. Atvainoja-
mies par sagādātajām neērtībām 
būvdarbu veikšanas laikā un 
aicinām iedzīvotājus būt sapro-
tošiem un atsaucīgiem!

Informējam, ka no 29. au-
gus ta posmā Jaunzemi–Vār-
nēni ir uzsākti ceļa segas 
izbūves darbi, kuru laikā būs 
slēgti (darba laikā no 8.00–
18.00) ceļa posmi un ceļš 
nebūs izbraucams. Satiksme 
pilnībā varētu tikt atjaunota 
septembra beigās vai oktobra 
sākumā.

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

Par aktuālajiem 
grants ceļu 
pārbūves darbiem

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti deviņi 
jautājumi.

Deputāti noklausījās izpild-
direktores sniegto pārskatu par 
26. jūlijā domes sēdē pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu un pie-
ņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• apstiprināt Pārgaujas 

novada preču zīmes “Radīts   
Pārgaujas novadā” nolikumu;

• atkārtoti nodot atsavi-
nāšanai pašvaldībai piederošo 
autogreideru DZ-122, pārdodot 
kustamo mantu atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli un 
apstiprināja izsoles sākumcenu 
3000 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 
centi)

• piedalīties Arcugnano paš-
valdības (Itālija) virzītajā pro-
jektā “Street Art” kā partneriem;

• piedalīties asociācijas 
“Xilium” jauniešu apmaiņas 
projektā “Start to be Circular: 
Recycle Yourself” Roccalumera 
komūnā, Itālijā, kā partneriem, 
nodrošinot nepieciešamo finan-
sējumu 600,00 EUR apmērā; 

• apstiprināt Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 

2013.–2024. gadam grozīju-
mus, izdodot saistošos noteiku-
mus Nr. 9 ”Grozījumi Pārgaujas 
novada saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.–
2024. gadam Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos 
un Grafisko daļu””;

• apstiprināt Pārgaujas no -
vada pašvaldības privātuma 
politiku, publiskojot to pašvaldī-
bas mājas lapā;

• atzīt par spēku zaudējušu 
Pārgaujas novada domes 2018.
gada 26. jūlija lēmuma Nr. 130 
“Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē investīciju projekta “Ungur-
muižas apkures sistēmas un 
ledus pagraba izbūve” realizāci-
jai”;

• par Raiskuma internātpa-
matskolas - rehabilitācijas cen-
tra direktori iecelt Lolitu Žagari.

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

Nākamā domes sēde notiks 
20. septembrī, plkst. 15.00 
Stalbē, komiteju sēdes – 13. sep-
tembrī

PĀRGAUJAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 23. AUGUSTA 
DOMES SĒDES APSKATS

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Sadarbojoties ar Cēsu novada 
pašvaldību, īstenots Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) projekts “Dabas infra-
struktūras atjaunošana Gaujas 
Nacionālajā parkā, Cēsu un Pār-
gaujas novados”, kurā Pārgau-
jas novada pašvaldības pārziņā 
bija dabas takas infrastruktūras 
atjaunošana pie Sarkanajām 
klintīm. Projektā, kas tika īste-
nots specifiskā atbalsta mērķa 
5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktū-
ras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās”, atjau-
nota gājēju taka gar Sarkanajām 

klintīm, izbūvēta piekļuve ūdens 
ņemšanas vietai pie avota, ierī-
koti atpūtas soliņi un atkritumu 
urnas, uzstādīts apmeklētāju 
plūsmas skaitītājs. Cēsu novada 
pašvaldība izbūvējusi stāvlau-
kumu un piebraucamo ceļu. 
Izvietoti informatīvie stendi 
stāvlaukumā pie objekta, dabas 
takās un Raiskumā. 

Saskaņā ar Pārgaujas novada 
pašvaldības un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes noslēgto sadarbī-
bas līgumu pēc projekta pabeig-
šanas jaunradīto infrastruktūru 
savā īpašumā pārņems Dabas 
aizsardzības pārvalde, nodroši-
not tās turpmāku saglabāšanu 

Pabeigti darbi dabas takā 
pie Sarkanajām klintīm

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

55 % 45 %

Jā,
36 balsis

Nē,
29 balsis

Foto: Anda Nordena

Foto: Anda Nordena

un uzturēšanu. Rūcamavots ir 
iecienīta ūdens ņemšanas vieta 
daudziem apkārtnes iedzīvo-
tājiem. Jācer, ka sakārtotā vide 
veicinās apmeklētāju ieintere-
sētu un saudzīgu attieksmi pret 
Sarkanajām klintīm, kas ir aiz-
sargājams ģeoloģisks dabas pie-
mineklis. 

 Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir 423 000 EUR, 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums 85 % 
apmē rā, valsts budžeta dotā-
cija – 3,75% apmērā. Pārgau-
jas novada pašvaldības pro-
jekta attiecināmās izmaksas 
81 490 EUR.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/
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Turpinājums no 1. lpp.

Pasākuma “Sakopta 
un videi draudzīga sēta” 

2018. gada nominanti
“ZAAO – videi draudzīga 

sēta”. Šī nominācija tiek 
pa sniegta sadarbībā ar atkri-
tumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu sniedzēju SIA “ZAAO”. 
Galvenais kritērijs – videi drau-
dzīga un energoefektīva saim-
niekošana. SIA “ZAAO” saimnie-
kiem piešķīra sešas bezmaksas 
atkritumu konteineru tukšoša-
nas reizes. 2018. gadā nominā-
ciju “ZAAO – Videi draudzīga 
sēta” saņēma:

• Straupes pagasta “Krāces”;
• Stalbes pagasta “Āsteri”;
• Raiskuma pagasta “Kalna 

Brenguļi”.
“Noskaņu māja”. Nomināciju 

ieguva tās sētas, kurās vērtēša-
nas komisiju pārņēma īpašas 
sajūtas, sētas, kuras ir radītas 
atpūtai un lauku dabas baudī-
šanai. 2018. gadā nomināciju 
“Noskaņu māja” saņēma:

• Straupes pagasta “Krie-
viņi” un “Skaistkalni”;

• Stalbes pagasta “Muiž-
kalni”;

• Raiskuma pagasta “Žubī-
tes”, “Gaujmaļi” un “Žubītes”.

“Sakopta biznesa vide”. 
Nomināciju piešķīra saimnie-
kiem, kuriem izdevies apvienot 
sava biznesa darbības zonu ar 
dzīvojamo teritoriju, vai tas ir 
uzņēmums. 2018. gadā nomi-
nāciju “Sakopta biznesa vide” 
saņēma:

• Straupes pagasta “Bērzu 
iela 2” un “Purkatas”;

• Stalbes pagasta “Kaktiņi” 
un “Kalēji”;

• Raiskuma pagasta “Ziedu 
pirts”.

“Sakopta ciemata māja”. 
Ciematu centri arī ir sava veida 
novada vizītkartes, tāpēc, jo 
sakoptākās centa mājas, jo arī 
novada centrs izskatās koptāks, 
kā arī jāuzver māju saimnieku 
veiksmīgo plānošanu, lai iero-
bežotā teritorijā spētu visu veik-
smīgi ierīkot, iekopt. Nomināciju 
“Sakopta ciemata māja” saņēma:

• Straupes pagasta “Nākot-
nes iela 2”;

• Stalbes pagasta “Druvas” 
un “Madaras”;

• Raiskuma pagasta “Līvānu 
iela 2” un “Virsotnes”.

“Ieguldījums mājas apkārt-
nes – novada skaistuma 
izveidē”. Šo nomināciju saņēma 
mājas, kuras kalpo par piemēru 
tam, kādas sētas Pārgaujas 
novadu daiļo. Nenoliedzami, 
arī citu nomināciju saņēmušās 
sētas to dara, bet jau ar citādu 
“odziņu”. 2018. gadā nominā-
ciju “Ieguldījums mājas apkārt-
nes no vada skaistuma izveidē” 
saņēma:

• Straupes pagasta “Krauk-
līši” un “Jaunsprīdīši”;

• Stalbes pagasta “Jaundārz-
nieki”;

• Raiskuma pagasta “Lau-
ras”, “Mazmuižnieki” un “Rei-
nas”.

Katra pagasta vērtēšanas 
komisija piešķīra arī brīvās 
izvēles nominācijas. Straupes 
pagastā tika piešķirtas trīs nomi-
nācijas. “Mazā Rundāle” mājai 
“Rožkalni”, “Nostalģiju māja” 
sētai “Dreimaņi” un nominācija 
“Latviskais gars” “Vējiņiem”.

Stalbes pagasta komisija 
piešķīra nomināciju “Radošā 
izdoma” mājām “Matīsi” un 
“Jaunpiles” par īpaši radošu pie-
eju mājas apkārtnes iekopšanā.

Raiskuma pagasta komi-
sija piešķīra nomināciju “Māja 
ainavā”, kas tika mājai “Zvir-
gzdi”.

“Gada sēta 2018”. Nominā-
cija tika piešķirta sētai, kas vēr-
tēšanas komisijas ieskatā katrā 
pagastā šajā gadā īpaši izcē-
lusies. Par apliecinājumu tam 
tiek pasniegts konkrētā pagasta 
karogs un goda plāksne. 2018. 
gadā nomināciju “Gada sēta 
2018” saņēma:

• Straupes pagasta “Skujas”;
• Stalbes pagasta “Dzelmes”;
• Raiskuma pagasta “Mež-

ciemi”.
Šogad ir Latvijas simtgade un 

par godu tam, lai izceltu sētas, 
kuras ir sakoptas un gadu no 
gada kļūst krāšņākas, daiļojot 
ne tikai Pārgaujas novadu, bet 
arī Latviju, jau trešo gadu tiek 
pasniegts novada karogs vie-
nai sētai, ar kuru var lepoties 
ne tikai paši saimnieki, bet arī 
novads. Pirmajos divos gados 
novada karogu saņēma sētas no 
Stalbes un Raiskuma pagastiem, 
bet šogad kārta bija kādai Strau-

giem dančiem ballē Normunds 
Jakušonoks un grupa. 

Saimniekballē izskanēja 
arī informācija par pasākuma 
tālāko gaitu. Ir pieņemts lēmums 
nākamajos gados sētu apseko-
šanu neveikt. Nākamā reize, kad 
komisijas veiks ceļu uz Pārgau-
jas novada sakoptajām sētām, 
būs 2021. gada vasarā. Par to, vai 
Saimniekballe notiks arī tajos 
gados, kad netiks veikta sētu 
apsekošana, vēl tiek diskutēts. 

Saimniekballē tiek godināti Pārgaujas novada 
sakoptāko sētu saimnieki

Par tradīciju pasākumā kļūst 
loterija, kur ir iespējas saņemt 
pārsteiguma balvas no novada 
uzņēmējiem, mājražotājiem un 
pašvaldības. Paldies visiem, kuri 
bija atsaucīgi – PKS “Straupe”, 
“MJ Roze”, IK “Aijas Kūkas”, “Rais-
kuma Labumu Darītava”, biško-
pis Mārtiņš Krauklis, “Rožkalnu 
Maize”, “Dabas spēks”, “Kiukīšu 
kārumi”, pinējs Jānis Bernārs, 
Guna Rukšāne, kokamatnieks 
Reinis Lācis, “Autostallis”, amat-
nieks Kristaps Karkovskis, 
SIA “Marten”, metālkalējs Dai-
nis Mežancis, SIA “Unguri”, 
SIA “Straubek Furniture”, SIA 
“Dizaina Aleja” un kempings 
“Apaļkalns”. 

Vēlreiz paldies visiem saim-
niekiem, kas kopj savas sētas, 
padarot Pārgaujas novadu 
arvien sakoptāku, tīrāku un 
skaistāku

 “Sakopta un videi draudzīga 
sēta Pārgaujas novadā 2018” 
bilžu galeriju iespējams aplū-
kot Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Galerijas”.

pes pagasta sētai. Komisija vien-
balsīgi nolēma, ka novada karogs 
tiek piešķirts mājai “Ezergali”.

18. augustā, kad Ungurmuižā 
notika Saimniekballe un tika 
godināti sakopto sētu saimnieki, 
bija patīkama, draudzīga atmos-
fēra. Saimniekballe ir svētki 
visam novadam, jo tajā tikās 
gan Straupes, gan Stalbes, gan 
Raiskuma pagastu sakopto sētu 
saimnieki. Par muzikālo nofor-
mējumu gādāja Una Aizgale un 
Matīss Žilinskis, bet par lustī-

Pasākuma vadītājas Iluta Beķere un Solveiga Ruska pasniedz balvu Stalbes pagasta sētai "Dzelmes" 
nominācijā "Gada sēta 2018". Foto: Eva Meijere

Saimniekballes apmeklētāju reģistrācija. Foto: Eva Meijere

Nomināciju "Gada sēta" 2018 Raiskuma pagastā iegūst sēta "Mežciemi". Foto: Eva MeijereFoto: Eva Meijere
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Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIAA) Valmieras biznesa inku-
batorā ir iespēja bez maksas izmantot 
koprades jeb atvērta biroja telpas ikvie-
nam interesentam, kuram ir vēlme strā-
dāt un iepazīties ar jaunajiem uzņēmē-
jiem.

LIAA Valmieras biznesa inkubatora 
vadītājs Jurģis Priedītis atzīst: “Līdz šim 
reģionos kopā strādāšana nav bijusi tik 
izteikta kā Rīgā, kur koprades telpas 
jau ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. 
Esam priecīgi, ka pamazām arī Valmierā 
attīstās koprades kultūra un cilvēki sāk 
izmantot mūsu piedāvāto iespēju. Esam 
uzsākuši sadarbību ar Valmieras un 
tuvējo novadu uzņēmējiem, lai veicinātu 
kopades kultūtas attīstību reģionā. Pie-
mēram, ja pie mums nostrādā vismaz 
četras stundas dienā, piedāvājam īpašu 
iespēju atpūsties Rancho parkā vai gardi 
pusdienot Tērbatā, papildus saņemot 

kafiju bez maksas. Aicinu ikvienu intere-
sentu atnākt ciemos un izmēģināt strādā-
šanu inkubatora koprades telpā.”

Paralēli koprades telpas darbībai 
notiek aktīva gatavošanās jaunajai rudens 
uzņemšanai, tāpēc interesentus aici-
nām uz konsultācijām, lai jau septembrī 

Valmieras biznesa inkubatorā iespēja bez maksas 
strādāt kopradē

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

Mednieku apmācības un 
atpūtas bāzē “Mārkulīči” no 
21. līdz 22. augustam norisinā-
jās Pārgaujas novada jauniešu 
saliedēšanās pasākums ”Lauzt 
robežas”, kas tika rīkots ar mērķi 
uzlabot Pārgaujas novada jau-
niešu savstarpējās attiecības, kā 

Pārgaujas novada jaunieši saliedējas 
pasākumā “Lauzt robežas”

arī rast iespēju novada jaunie-
šiem meklēt savus domubied-
rus, kuri būtu turpmāk vēlētos 
veidot un padarīt aktīvāku jau-
niešu dzīvi Pārgaujas novadā. 

Pasākuma pirmā diena bija 
veltīta tam, lai jaunieši cits citu 
iepazītu – katrs stāstīja par 
sevi, kāpēc ir ieradies uz pasā-
kumu un ko grib iegūt no tā. 
Tika organizētas dažādas akti-
vitātes, piemēram, iepazīšanās 

spēles, kā arī sportiskas aktivi-
tātes. Pie mums viesojās arī SIA 
“ZAAO” pārstāve Antra Priedīte, 
kas vairumam jauniešu jau bija 
pazīstama no tikko jaunatklātā 
Dabas un tehnoloģiju parka 
“Urda”, un vadīja mums vides 
izglītības nodarbību. Nodarbī-
bas laikā strādājām grupās, spē-
lējām spēli “Vides erudīti”, kā 
arī radoši izpaudāmies, veidojot 
savus fotorāmīšus no lietotiem 
audio diskiem. Vides izglītības 
nodarbība iemācīja to, ka katram 
vienmēr ir sava izvēle. Pirmās 
dienas vakarā jaunieši pulcējās 
pie ugunskura, kur sarunājās un 
kopīgi muzicēja. 

Otrā diena prasīja jau lielāku 
koncentrēšanos. Viss sākās ar 
rīta rosmi, ko vadīja profesionāli 
komandu saliedēšanās treneri 
no biedrības “Atklāj sevi”. Viņi 
turpināja vadīt arī visas dienas 
aktivitātes. Treneru uzdevumi 
bija izaicinājumu pilni, tie lika 
komunicēt savā starpā, uzti-
cēties, paļauties uz komandas 
biedriem. Pēc katra veiktā uzde-

vuma apsēdāmies aplī un anali-
zējām paveikto, kā arī pieļautās 
kļūdas. Ar šādām aktivitātēm 
tika stiprinātas savstarpējās 
attiecības, veidojās komandas 
kodols. Visapkārt bija jūtama 
jauniešu saliedētība un prieks. 

Šis pasākums bija labs iegul-
dījums gan jauniešu personībās, 
gan komandas veidošanā. Lielā-
kais pārsteigums jauniešiem bija 
tas, ka ir iespējams vienas dienas 
laikā kļūt par draugiem un ka 
mūs visus vieno tik daudz kopī-
gas tēmas. Pasākuma izskaņā 
bija jūtama arī jauniešu degsme 
un vēlme turpināt kopīgo dar-

bību, lai jau kuplākā skaitā šādā 
pasākumā varētu tikties gan 
nākamajā vasarā, kā arī līdzīgos 
pasākumos jau drīzumā. 

Lai sagatavotos pasākumam, 
jauniešiem tika doti dažādi 
uzdevumi, par ko paldies visiem, 
kuri iesaistījās. Paldies sakām 
arī Martai Martinsonei-Kašai 
par foto, Ivetai Kazerovskai no 
Raiskuma par gardajām maltī-
tēm, mednieku un atpūtas bāzei 
“Mārkulīči” par uzņemšanu, 
bet lielākais paldies Pārgaujas 
novada pašvaldībai par finansē-
jumu.  

varētu sekmīgi startēt uzņemšanā. Ideju 
autori pirmsinkubācijas posmā 6 mēnešu 
laikā varēs testēt ideju, pētīt tirgu, veikt 
aprēķinu un modelēt sava biznesa attīs-
tību. Savukārt inkubācijas programma ir 
paredzēta uzņēmumiem, kas nav vecāki 
par 3 gadiem, un kuriem ir nepieciešams 

finansiālais atbalsts produkta vai pakal-
pojuma attīstīšanai. Pieteikumu iesnieg-
šana ilgs no 3. līdz 18. septembrim.

Valmieras biznesa inkuba tora pakal-
pojumi pieejami uz ņē mējiem un uzņē-
mējdarbības uzsācējiem 21 pašvaldībā, 
tostarp Valmierā, kā arī Mazsalacas, Rūjie-
nas, Naukšēnu, Valkas, Apes, Alūksnes, 
Burtnieku, Strenču, Smiltenes, Gulbenes, 
Jaunpiebalgas, Raunas, Beverīnas, Prie-
kuļu, Kocēnu, Pārgaujas, Līgatnes, Cēsu, 
Vecpiebalgas un Amatas novadā.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti 
ERAF projekta “Reģionālie biznesa inku-
batori un radošo industriju inkubators” 
ietvaros.

LIAA Valmieras biznesa inkubatora 
aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā: 
www.facebook.com/LIAAValmiera

Laura Zvaigzne
Valmieras biznesa inkubatora 

projektu vadītāja

Paziņojums par Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 

grozījumu apstiprināšanu
Pārgaujas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2018. gada 

23. augusta sēdes lēmumu “Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu apstiprināšanu un Pārgaujas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 ”Grozījumi 
Pārgaujas novada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Grafisko daļu”” izdošanu”, ir 
apstiprināti Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam grozījumi un izdoti saistošie 
noteikumi Nr. 9 ”Grozījumi Pārgaujas novada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 
Grafisko daļu”” .

Ar Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam grozījumu materiāliem var 
iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.pargaujasnovads.lv un darba dienās Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Jaunieši izpilda saliedēšanās uzdevumus. Foto: Marta Martinsone- Kaša

Komandu saliedēšanās treneri no biedrības “Atklāj sevi” vada 
jauniešiem saliedēšanās uzdevumus. Foto: Marta Martinsone-Kaša

 Foto: Marta Martinsone-Kaša
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Piektdien, 17. augustā 
Vidzem nieku Dārza svētkos 
Lubānas novada “Ezerniekos” 
tikās 26 uzņēmēji, kurus godinā-
šanai izvirzīja Vidzemes reģiona 
pašvaldības. Šis ir gaidīts pasā-
kums, jo tajā ik gadu atzinību par 
savu darbu saņem gan drosmīgi 
un idejām bagāti jaunie, gan arī 
jau sevi pierādījuši un stabilitāti 
ieguvuši uzņēmēji.

Pārgaujas novada pašvaldība 
godināšanai izvirzīja SIA “Diļļu 
sēta”, kura piedāvā klientiem pai-
palu olas. Uzņēmuma dibinātājs 
ir Kristaps Svīķis, kurš šo biz-
nesa ideju radīja uzreiz pēc Lat-
vijas Lauksaimniecības universi-
tātes beigšanas, 23 gadu vecumā 
nodibinot savu uzņēmumu.  
Tagad Kristapam ir 28 gadi, un 
uzņēmums piecu gadu laikā 
ir nostabilizējies. Ja sākotnēji 
Kristaps turēja 60–70 pai palas, 
tagad jaunuzbūvētajā fermā 
to jau ir tūkstošiem. Krista-
pam nozīmīgu atbalstu sniedz 
ģimene, jo īpaši viņa mamma, 
kas uzņēmumā veic grāmatve-
des pienākumus. Olu realizācija 
sākotnēji bija iespējama tikai 
mazajos eko veikaliņos un tir-
dziņos, taču Kristapa mērķi bija 
augstāki un, cītīgi strādājot pie 
lielo veikalu tīklu uzrunāšanas, 
“Diļļu sētas” olas tagad ir nopēr-
kamas gandrīz visos Latvijas 
pārtikas veikalu tīklos, kā arī 
tiek eksportētas. Nākotnē plā-
nots eksporta apjomu palielināt, 
jo vietējais tirgus kļuvis piesāti-
nāts, ja salīdzina ar to, kāds tas 
bijis tad, kad uzņēmums savu 
darbību uzsācis. 

Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes, kā arī Pār-
gaujas novada priekšsēdētājs 
Hardijs Vents brošūras “Vidze-
mes stāsti 2018” priekšvārdā 
saka: “Ik gadu Vidzemei ir jauni 
stāsti, un tie nebūt nav par neti-

Izteikta atzinība 
iedvesmojošiem 
Vidzemes 
uzņēmējiem

camu veiksmi un sagadīšanos. 
Tie ir par gudru saimniekošanu 
savā zemē, kuras pamatā nav 
vien peļņas gūšana, bet uzņē-
muma attīstība un nākotnes 
plāni tiek kaldināti pārdomāti 
un saskaņā ar apkārt notie-
košo. Šobrīd uzņēmējdarbības 
vide pierāda, ka sekmējas tiem, 
kas domā ne tikai par sevi vien. 
Gandrīz nekad biznesā cilvēks 
nav viens, tāpēc ir svarīgi cienīt 
savus darbiniekus un sadarbī-
bas partnerus, ar kuriem ik die-
nas kopā tiek strādāts plecu pie 
pleca. Ir bezatbildīgi darboties, 
nedomājot par apkārtējo vidi un 
dabu, nav prātīgi koncentrēties 
uz kvantitāti, aizmirstot kvali-
tāti.” Savukārt jaunais uzņēmējs 
Kristaps Svīķis aicina jaunus 
cilvēkus pēc skolu absolvēšanas 
nedzīties pēc dzīves lielās pilsē-
tās, bet padomāt par savu ideju 
realizēšanu reģionā. 

Pasākuma laikā pirmizrādi 
piedzīvoja 26 video stāsti, īsi 
pastāstot par 2018. gada stāstu 
varoņiem, turklāt viņu pieredze 
apkopota arī brošūrā “Vidze-
mes stāsti 2018”. Interesentiem 
brošūra drukātā veidā pieejama 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Valmieras birojā (Purva ielā 
12a, B sektors, 2. stāvs), kā arī 
tās elektroniskā versija drīz 
būs atrodama mājaslapās www.
vidzeme.lv un http://invest.
vidzeme.lv. Savukārt video stāsti 
tiks augšupielādēti VPR kanālā 
video krātuvē www.youtube.
com, kā arī tos iepazīt varēs VPR 
izveidotajā profilā vietnē www.
facebook.com (@VidzemesPla-
nosanasRegions). 

Informācijas avots:
www.vidzeme.lv

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

Tiem, kuri regulāri apmeklē 
Pārgaujas novada mājaslapu 
un sociālo tīklu kontus, noteikti 
pamanīja, ka Raiskuma internāt-
pamatskolai- rehabilitācijas cen-
tram tika meklēts jauns vadošais 
spēks jeb direktors. Uz izsludi-
nāto konkursu atsaucās divas 
pretendentes. 

Par jauno Raiskuma internāt-
pamatskolas- rehabilitācijas cen-
tra direktori 23. augusta domes 
sēdē Pārgaujas novada deputāti 
apstiprināja Lolitu Žagari, kuras 
darba pieredze saistās tikai ar 
pedagoģisko darbu. Iepriekšējā 
darba vietā, Vecpiebalgas vidus-
skolā, L. Žagare sākusi strādāt 
kā matemātikas, fizikas un eko-
nomikas skolotāja, turpinājusi 
darbu kā direktores vietniece 
mācību darbā, bet pēdējos darba 
gados pildījusi direktores pienā-

Raiskuma internātpamatskolā- 
rehabilitācijas centrā darbu 
sākusi jauna direktore

kumus. 
Tagad Lolita Žagare savu 

ikdienu pavadīs Raiskuma inter-
nātpamatskolā-  rehabilitāci-
jas centrā, un viņas kolēģi, citi 
skolotāji, atzīst, ka precizitāte, 
racionāla pieeja uzdevumu risi-
nāšanai, enerģiskums, sirsnība 

un pozitīvisms raksturo jauno 
direktori. 

Apsveicam Žagares kundzi ar 
jauno amatu un novēlam iztu-
rību, nezūdošu darba degsmi, 
kā arī daudz radošas idejas un 
vēlmi tās īstenot!

Eva Meijere,
projektu vadītāja, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Vasaras sākumā tika saņemts 
Lauku atbalsta dienesta lēmums 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu, kas peredzēja iegādā-
ties mobilo grīdu āra pasākumu 
vajadzībām. Līdz šim vietās, 
kurās notiek pasākumi, taču 
nav tam paredzētas skatuves 
vai estrādes, mobilā grīda tika 
nomāta no dažādiem piegādātā-
jiem, radot papildus izdevumus, 
taču, pateicoties projektam, 
tagad šāda grīda ir pašvaldības 
īpašumā. Mobilās grīdas priekš-
rocība ir tāda, ka to var pārvietot 
uz jebkuru pašvaldībai vēlmu 
pasākuma norises vietu. Mobilā 
grīda tiks izmantota gan novada 
amatiermāklas kolektīvu kon-
certiem, ballēm, teātra izrādēm, 
gan viesmākslinieku uzstāšanās 
reizēs. 

 Pirmie mobilo grīdu izmēģi-
nāja Pārgaujas novada sakop-
tāko sētu saimnieki, kuri ieradās 
uz “Saimniekballi” Ungurmuižā 
2018.gada 18.augustā, deju 
grīdu dejotāji atstāja tikai uz rīta 
pusi. 

 Projekta attiecināmās izmak-
sas ir 7296.30 EUR, no kurām 

90% ir publiskais finansējums 
un 10% pašvaldības līdzfinan-
sējums. Grīdas izgatavošanu un 
piegādi veica SIA “Straubek Fur-
niture”. 

Projekts tiek īstenots pama-
tojoties uz Latvijas Republikas 
13.10.2015. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.590 ‘’Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība lauku attīstī-
bai apakšpasākuma ‘’Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-

Realizēts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER programmas 
projekts par mobilās grīdas āra 
pasākumu vajadzībām iegādi

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”. 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Mobilā grīda pirmo reizi tika izmantota Saimniekballē 18. augustā 
Ungurmuižā. Foto: Eva Meijere

SIA "Diļļu sēta" īpašnieks Kristaps Svīķis. Foto: Klāvs Vasiļevskis

Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas centra jaunā direktore 
Lolita Žagare. Foto: Iluta Beķere

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv
http://invest.vidzeme.lv
http://invest.vidzeme.lv
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.vidzeme.lv
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Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe

 
Izglītojoša un atpūtas no-

metne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadu 
talantīgajiem bērniem vecumā 
no 14 līdz 17 gadiem ,,ČETRAS 
ATSLĒGAS 2018” šogad aizritēja 
Pārgaujas novadā – Straupes 
pamatskolā.  

Tā ir ikgadēja balva vecāko 
klašu skolēniem, kas nopelnīta 
ar čaklu un atbildīgu mācību 
darbu, iesaistīšanos sabiedris-
kās aktivitātēs visa mācību gada 
garumā. Nometnes izmaksas 
sedz sadraudzības pašvaldības, 
lai atbalstītu sava novada talan-
tīgos un mērķtiecīgos skolēnus, 
veicinātu viņu uzņēmību un 
uzņēmējspēju, drosmi un pārlie-
cību.

Šogad nometnē jaunieši 
apguva TOP 10 darba devēju 
pieprasītākās prasmes skolu 
absolventiem – kritiskā domā-
šana un radošums, spriedumu 
un lēmumu pieņemšana, kom-
pleksa problēmu risināšana,  
sadarbība ar citiem (Pasaules 
Ekonomikas forums 2016).

Jaunieši mācījās domāt pla-
šāk un dziļāk, apguva prasmi 
argumentēt, uzrunāt un pār-
liecināt publiku, sadarboties. 
Kā arī izprast pašiem sevi, savu 
rīcību. Dāgs Gludiņš no Amatas 
novada atzina: ”Pārliecinājos, 
ka izcilība tikai un vienīgi sākas 

pašam ar sevi”. Jaunieši ieguva 
jaunus draugus, jautri un lietde-
rīgi pavadīja brīvo laiku. Spor-
toja, viesojās Pārgaujas novada 
skaistākajās vietās, spēlēja galda 
spēles, prātoja un klausījās, dis-
kutēja, un debatēja, improvizēja, 
būvēja sapņu skolas un centās 
rast risinājumus trauslu lietu 
izturības nodrošināšanai brīvā 
kritiena laikā un, jo īpaši, pieze-
mēšanās brīdī.

Nometnē kopā ar bērniem 
darbojās skolotāji no Rīgas, 
Cēsīm, Pārgaujas, Raunas, Ama-
tas novada, vieslektors Zuar-
guss, kurš nometnes dalībniekus 

aicināja domāt par nākotnes 
profesijām un ceļu, kas ejams, lai 
sasniegtu savus sapņus un iece-
res. Nometnē viesojās arī Pār-
gaujas novada lepnums – Gerda 
Krūmiņa – biatloniste, kura star-
tējusi nozīmīgās starptautiskās 
biatlona sacensībās, tajā skaitā 
piedalījusies arī Olimpiskajās 
spēlēs. Viņa ar savu dzīves un 
profesionālās karjeras stāstu 
mudināja jauniešus nekad nepa-
doties pie pirmajām grūtībām. 
Savukārt, grupas ”Transleiteri” 
muzikanti Edžus Ķaukulis un 
Lauris Mihailovs iedrošināja 
jauniešus, ka pietiek ar ideju un 

Nometne “ČETRAS ATSLĒGAS 2018”

uzņēmību, lai paveiktu lielas lie-
tas un labus darbus. Tapa bildes, 
norisinājās autogrāfu medības, 
jautrība mijās ar nopietnību. 
Viktorija Vildiņa no Amatas 
novada augstu novērtēja iespēju 
tikties ar iedvesmojošiem cil-
vēkiem, atzīstot, ka tā ir lieliska 
pieredze – uzklausīt šos stāstus, 
jo tas dod drosmi pamēģināt arī 
pašiem.

Pēcpusdienās un vakaros 
notika aktīvas, radošas nodar-
bības, sarunu šovi, saliedēšanās 
spēles, viktorīnas, balonu kau-
jas, bija saldējuma un joku laiks. 
Un, protams, riktīgi aizraujoša 

un sportiska pēcpusdiena Mār-
kulīčos – šķiet viss Pārgaujas 
novads šīs nedēļas laikā rūpējās 
par nometnes dalībnieku labsa-
jūtu un omulību. Brīvdabas kino 
vakarā bija iespēja noskatīties 
filmu “Purva bridējs”, kurā vairā-
kas epizodes filmētas tieši Strau-
pes pamatskolas apkaimē. 

Par lielisku piedzīvojumu 
izvērtās vecāku vakars, kurā 
kopā ar vecākiem tika spēlēts 
futbols un norisinājās jautras 
viktorīnas. Vecāki teica daudz 
atzinīgu vārdu gan nometnes 
pedagogiem, gan savām paš-
valdībām par iespēju bērniem 
nedēļas garumā iegūt jaunas 
zināšanas un lieliski atpūsties 
kopā ar vienaudžiem.

 Uz noslēguma pasākumu bija 
ieradušies vecāki, lai kopīgi prie-
cātos par nometnes “ČETRAS 
ATSLĒGAS 2018” laikā bērnu 
piedzīvotu un apgūto. Jaunieši 
bija sagatavojuši priekšnesu-
mus, kuros demonstrēja gan 
prasmi darboties komandā, 
rādot to, ko darījuši nodarbībās, 
gan prasmi publiski uzstāties, 
radošumu un atraktivitāti. Kat-
ram dalībniekam šogad tika pie-
šķirts atzinības raksts un īpašs 
tituls – smaidīgākais, asprātīgā-
kais, draudzīgākais, zinātkārā-
kais, jautrākais, sportiskākais un 
vēl, un vēl, un vēl...

Šī bija jau piektā reize, kad 
tika organizēta nometne “ČET-
RAS ATSLĒGAS”. Iepriekšējos 
gados tā notikusi Amatas, Līgat-
nes un Priekuļu un Jaunpiebal-
gas novados.  

Vidzemē izsludināts projektu 
konkurss remigrantiem uzņē-
mējdarbības uzsākšanai vai 
attīstīšanai: idejas īstenošanai 
varēs saņemt līdz pat 9000 eiro

Vidzemes Plānošanas reģions 
(VPR) no 2018. gada 24. augusta 
līdz 2018. gada 25. septembrim 
izsludina uzņēmējdarbības 
pro    jektu konkursu, lai sniegtu 
finansiālu atbalstu remigrantiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai 
attīstīšanai Vidzemē. 

Projektu konkursā aicināti 
piedalīties tie remigranti, ku ri 
bijuši ilgstoši (vismaz 3 gadus) 
prom no Latvijas un vai nu plāno 
atgriezties uz dzīvi Latvijā, vai to 
jau izdarījuši un deklarējuši savu 
dzīvesvietu šeit, taču ne ilgāk kā 
pirms gada. 

Lai remigranti varētu saņemt 
finansiālo atbalstu, topošajam 
vai esošajam uzņēmējam ir 
jāpierāda savas idejas dzīvot-
spēja, jāapraksta sava biznesa 
ideja un jānodrošina saimnie-
ciskās darbības projekts ar pie-
saistītajām investīcijām (kas 
var būt gan finanšu resursi, gan 
arī ieguldījums pamatlīdzekļos, 
kā arī ārējais finansējums) vis-
maz 50% apmērā no pieprasītās 
granta summas, kuras maksimā-
lais apmērs var būt 9000 EUR. 
Turklāt, iesniedzot pieteikumu, 
potenciālajam granta saņēmē-
jam jāprognozē iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu (VSAOI) maksājumu 
apmērs trīs gadu periodam (t.i. 
jāveic aprēķini no prognozētā 
darbinieku atalgojuma).  

Viens remigrācijas atbalsta 
pasākuma dalībnieks konkursa 
ietvaros var saņemt atbalstu 
vienu reizi. Kopējais pieejamais 
projektu konkursa finansējums 
Vidzemes plānošanas reģionā ir 
36 tūkstoši eiro.

Vēršam uzmanību, ka VPR 
projektu konkursā startēt aici-

nāti tie remigranti, kuri savu 
saimniecisko darbību plānojuši 
attīstīt tieši kādā no VPR nova-
diem (līdzīgus konkursus izslu-
dinājuši arī pārējie plānošanas 
reģioni Latvijā). 

Tāpat aicinām pievērst 
uzmanību nozarēm un darbī-
bām, kuru attīstībai projekta 
ietvaros atbalsts nav paredzēts 

(Ministru Kabineta noteikumu 
nr. 496 “Remigrācijas atbalsta 
pasākuma īstenošanas, novērtē-
šanas un finansēšanas kārtība” 
17.punkts). 

Projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir 
2018. gada 25. septembris 
plkst.17.00. 

Vidzemē izsludināts projektu konkurss 
remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Dokumentus projektu kon-
kursam iespējams iesniegt gan 
klātienē – Vidzemes Plānoša-
nas reģiona birojā (Jāņa Poruka 
ielā 8 - 108, Cēsīs), gan arī nosū-
tot pa pastu, vai iesniedzot elek-
troniski (noformētu kā elektro-
nisko dokumentu un parakstītu 
ar elektronisko parakstu). 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar 
projekta konkursa nolikumu: 
www.vidzeme.lv

Jautājumiem un konsultā-
cijām

Aicinām jautājumus par pro-
jekta pieteikuma iesniegšanu 
sūtīt uz e-pasta adresi vidzeme@
vidzeme.lv. 

Papildus informācija: Ija 
Groza, Vidzemes plānošanas re-
ģiona koordinatore remigrāci jas 
jautājumos, t. +371 29287585, 
ija.groza@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi
Anita Āboliņa, projekta 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Vidzemes plānošanas reģionā

Nometnes "Četras atslegas" dalībnieki un pedagogi. Foto: Iluta Beķere

http://www.vidzeme.lv/lv/pasvaldibas
http://www.vidzeme.lv/lv/pasvaldibas
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Informācija par Pārgaujas novada skolēnu 
autobusu maršrutu un kustības laika grafiku

3. septembrī 

Raiskums 8.10
Brīnumi 8.15
Vētras 8.17
Palejas 8.35
Strīķi 8.45
Vējkrogs 9.00
Ausekļi (Lenči) 9.05
Lenči 9.10
Kūdums 9.20
Auciema skola 9.30
Purmaļi 9.40
Stalbes vidusskola 9.50

2018./2019. m./g. 
mācību dienās sākot ar 

2018. gada 4. septembri:

Raiskums 6.40
Brīnumi 6.43
Vētras 6.45
Palejas 7.05
Strīķi 7.13
Vējkrogs 7.25
Ausekļi (Lenči) 7.30
Eglaines 3 (Lenči) 7.35
Auciems 7.55
Čaukas (Auciems) 7.56
Unguri 7.58
Purmaļi 8.02
Vaiņagi 8.06
Stalbes vidusskola 8.10

Cēsu AO 12.35 ---
Gauja 12.44 ---
Auciems 12.52 ---
Kūdums 13.01 ---
Kūduma 
pagrieziens 13.07 ---

Vārnas 13.12 ---
Daibe 13.20 ---
Vārnas 13.25 ---
Kūduma 
pagrieziens 13.30 ---

Stalbe 13.35 ---
Stalbe 15.30 15.30
Kūduma 
pagrieziens 15.36 15.36

Kalnozoli 15.42 15.42
Vārnas 15.52 15.52
Daibe 15.58 15.58
Vārnas 16.05 16.05
Kūduma 
pagrieziens 16.10 16.10

Stalbe 16.20 16.20
Rozula 16.30 16.30
Rucka 16.40 16.40
Rozula 16.47 16.47
Zaķi 16.53 16.53
Zeltiņi 16.59 16.59
Stalbe 17.05 17.05
Izpildes 
dienas

3 1, 2, 4, 5
Skolas dienās

Maršruts Nr. 5605 Cēsis–Daibe–Stalbe

Stalbe 06.40 06.40
Kūduma 
pagrieziens 06.45 06.45

Vārnas 06.50 06.50
Daibe 06.55 06.55
Vārnas 07.00 07.00
Kalnozoli 07.10 07.10
Kūduma 
pagrieziens 07.15 07.15

Stalbe 07.22 07.22
Zeltiņi 07.28 07.28
Zaķi 07.34 07.34
Rozula 07.40 07.40
Rucka 07.47 07.47
Rozula 07.57 07.57
Stalbe 08.07 08.07
Stalbe 08.40 ---
Unguri 08.47 ---
Auciems 08.53 ---
Gauja 09.00 ---
Cēsu AO 09.10 ---
Izpildes 
dienas 3 1, 2,  

4, 5
Skolas 
dienās

Maršruts Nr. 6250 Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis

Cēsu AO 6.10 Cēsu AO 15.50 15.50 15.50
Gauja 6.19 Gauja 16.00 16.00 16.00
Dimdas 6.22 Dimdas 16.02 16.02 16.02
Raiskums 6.26 Raiskums 16.08 16.08 16.08
Auciems 6.33 Auciems 16.16 16.16 16.16
Mežniecība 6.40 Kūdums 16.26 16.26 16.26
Pielekši 6.47 Lenči 16.35 16.35 16.35
Miglači 6.51 Vējakrogs 16.41 16.41 16.41
Lenči 6.58 Lenči 16.46 16.46 16.46
Kūdums 7.10 Miglači 16.51 16.51 16.51
Auciems 7.22 Strīķi -- 16.56 --
Raiskums 7.31 Miglači -- 17.01 --
Dimdas 7.38 Pielekši 16.55 17.05 16.55
Gauja 7.40 Mežniecība 17.01 17.11 17.01
Cēsu AO 7.50 Auciems 17.09 17.19 17.09

Dimdas 17.13 17.23 17.13
Gauja 17.15 17.25 17.15
Cēsu AO 17.25 17.35 17.25

Izpildes 
dienas 

1, 2, 3, 
4, 5, 6

Izpildes 
dienas 

1, 2, 3, 4, 5
Vasarā+

sk. brīvd.

1, 2, 3, 4, 5
Skolas 
dienās

6

Maršruts Nr. 6491 Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis

Cēsu AO 6.55
Gauja 7.03
Raiskums 7.09
Auciems 7.15
Unguri 7.20
Stalbe 7.26
Plācis 7.30
Straupe 7.34
Strautiņi 7.37
Brasla 7.42
Lielstraupe 7.47
Vārnkalni 7.50
Priežkalni 7.53
Straupe 7.57
Straupes skola 8.01
Plācis 8.06
Stalbe 8.11
Unguri 8.17
Auciems 8.22
Raiskums 8.28
Gauja 8.35
Cēsu AO 8.45

Izpildes dienas 

1, 2, 3, 
4, 5

skolas
dienās

Cēsu AO 15.20
Gauja 15.28
Auciems 15.35
Unguri 15.40
Stalbe 15.47
Plācis 15.51
Straupes skola 15.55
Straupe 15.57
Priežkalni 16.03
Strautiņi 16.09
Brasla 16.14
Lielstraupe 16.19
Silēni 16.26
Lielstraupe 16.32
Vārnkalni 16.35
Klāmaņi 16.41
Unguri 16.50
Auciems 16.55
Gauja 17.01
Cēsu AO 17.10

Izpildes dienas 

1, 2, 3, 
4, 5

skolas
dienās

Cēsu AO 7.10 15.20
Gauja 7.18 15.28
Raiskums 7.25 ---
Auciems 7.30 15.35
Unguri 7.35 15.41
Stalbe 7.41 15.48
Plācis 7.45 15.52
Straupe 7.50 15.55
Lielstraupe 7.58 16.03
Straupe 8.10 16.10
Plācis 8.15 16.15
Stalbe 8.20 16.20
Unguri 8.25 16.25
Auciems 8.30 16.30
Raiskums --- 16.35
Gauja 8.35 16.41
Cēsu AO 8.45 16.50
Izpildes dienas 1, 4 1, 4
Vasarā + 
sk. brīvd.

Maršruts Nr. 6280 Cēsis–Straupe

Cēsu AO 7.10 7.10 9.10 11.40 15.20 15.20 16.10 17.30 20.25
Gauja 7.18 7.18 9.18 11.48 15.28 15.28 16.18 17.38 20.33
Raiskums 7.25 7.25 9.24 --- --- --- --- 17.46 20.39
Auciems 7.30 7.30 9.29 11.55 15.35 15.35 16.25 17.52 20.44
Unguri 7.35 7.35 9.34 12.01 15.41 15.41 16.31 17.57 20.49
Stalbe 7.41 7.41 9.39 12.08 15.48 15.48 16.38 18.02 20.54
Plācis 7.45 7.45 9.42 12.12 15.52 15.52 16.42 18.07 20.57
Straupe 7.50 7.50 9.45 12.15 15.55 15.55 16.45 18.10 21.00
Izpildes 
dienas 6 2, 3, 5 7 k. d. 6 2, 3, 5 1, 2, 3, 

4, 5 k.d. 1, 2, 3, 
4, 5

Sk. 
brīvd.

Vasarā+ 
sk. 

brīvd.

Skolas
dienās

Straupe 8.10 8.10 9.50 12.20 12.20 12.55 -- 16.10 16.50 18.15 21.05
Plācis 8.15 8.15 9.53 12.23 12.23 12.28 -- 16.15 16.53 18.18 21.08
Stalbe 8.20 8.20 9.58 12.28 12.28 13.03 15.50 16.20 16.58 18.23 21.12
Ozoli --- --- --- --- --- --- 16.00 --- --- --- -
Unguri 8.25 8.25 10.04 12.34 12.34 13.09 16.06 16.25 17.04 18.29 21.16
Auciems 8.30 8.30 10.10 12.40 12.40 13.15 16.12 16.30 17.10 18.35 21.20
Raiskums --- --- 10.15 12.46 12.46 13.22 16.19 16.35 --- 18.40 21.25
Gauja 8.36 8.36 10.21 12.52 12.52 13.30 16.25 16.41 17.16 18.46 21.31
Cēsu AO 8.45 8.45 10.30 13.00 13.00 13.40 16.35 16.50 17.25 18.55 21.40
Izpildes 
dienas 6 235 7 67 12345 12345 12345 6 12345 k.d. 12345

Vasarā
+

Sk. 
brīvd.

Vasarā
+

Sk. 
brīvd.

Skolas
dienās

Skolas
dienās 

2, 3, 5
Sk. 

brīvd. 

Skolas
dienās
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Zane Hājeka

Kad uzzināju, ka pie mums, 
Pārgaujas novadā, no tiek ho -
logrāfisās elpošanas nodar-
bī  bas, atzīšos, mana pirmā 
doma bija: kas? elpošana? Kāda 
vēl elpošana, ja ir tik daudz 
svarīgāku lietu – jāpļauj zāle, 
jālaista siltumnīca, jābrauc pel -
dēties! Taču pēc vairāku „nē” 
teikšanas šiem kursiem, es 
sapratu, ka tā ir tikai atruna un 
bailes, kas mani traucē uzsākt 
šīs nodarbības. Vairākas reizes 
savā dzīvē jau biju nonākusi līdz 
atziņai, ka mums ir tik maz lietu, 
ko mēs patiesi varam savā dzīvē 
ietekmēt. Elpa  ir viena no tām 
lietām, ko varam mācīties un kas 
mums uz rokas paliek pēdējā – 
svarīgos brīžos, kad jāpārvar 
satraukums pirms uzstāšanās; 
dzimstot bērnam; no šīs dzīves 
aizejot. Tāpēc iemācīties ap -
zināti elpot katram cilvēkam ir 
svarīgāk nekā vienu reizi apliet 
dārzu vai nopļaut zāli. Tā vietā 
ir vērts aiziet uz hologrāfiskās 
elpošanas nodarbību, lai 
pievērstos apzinātas elpošanas 
apguvei. Jo to varēs trenēt arī 
lejot dārzu vai pļaujot zāli.

Arī es, tāpat kā lielākā daļa 
no mums, neko nezināju par 
hologrāfisko elpošanu, pirms 

apmeklēju pirtnieka un elpoša-
nas speciālista Aigara Mozuļa 
nodarbību. Mani nedaudz mul-
sināja nosaukums „hologrā-
fiskā”, kas man atgādināja vārdu 
„holotropiskā”, kas ir ātra, 
saraustīta elpošana. Taču tad 
es metu visus aizspriedumus 
un atrunas pie malas un aiz-
braucu uz netālajām „Pļaviņu”, 
lai visu apskatītu un izvērtētu 
pati. Biju priecīga, jo no nodar-
bības saņēmu gaidīto – mēs, 
kādi 10 cilvēki mazā, patīkamā, 
nepiespiestā gaisotnē vairāk kā 
4 stundu garumā pievērsāmies 
savai elpai. Mēs elpojām Aigara 
Mozuļa vadībā, sekojām savai 
elpošanai un dalījāmies sajūtās 
ar pārējiem. Pēc nodarbības man 
bija iespēja parunāt arī ar nodar-
bību vadītāju Aigaru Mozuli per-
soniski. Piedāvāju jums iepazī-
ties ar daļu no mūsu sarunas.

Pastāsti, lūdzu, kā radās šī 
elpošana?

Kad es kā pirtnieks strādāju 
pirtī pa piecām sešām stundām 
lielā karstumā, pamanīju, ka 
zaudēju enerģiju. Lai to atgūtu, 
gāju ārā, sēdēju vējā, saulē. Es 
stāvēju ūdenī vai vējā un elpoju. 
Vienkārši elpoju un sajutu, kā 
sāk parādīties spēks, un kā manī 
viss atjaunojas. Vēroju, kādas 

vietas manā ķermenī ir aizvērtas 
un man palika interesanti. Es 
visādi eksperimentēju, elpoju 
ātrāk, stāvēju ūdenī ilgāk. 

Vēlāk šī elpošana kļuva par 
pieradumu. Kad vajag, es izeju 
ārā, divi trīs elpas vilcieni, es 
nofiksēju savas sajūtas un esmu 
atpūties. Tad netīšām, uz pirti 
atnāca kāda meitene un es viņu 
pēru. Viņa jautāja, kā es to visu 
varu izturēt un es pastāstīju par 
to, kā elpoju. Arī viņa gribēja 
pamēģināt. Parādīju, kā to dara 
un viņa pamēģināja. Viņa sēdēja 
un jutās arvien labāk. Vēlāk 
viņa teica, ka tas man ir jāstāsta 

Elpošanas nodarbības Pārgaujas novadā

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

Pārgaujas novada pašval-
dība 2018. gadam izdeva galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informā-
ciju par novada uzņēmējiem. 
Tā vāku rotā 2017. gadā radītā 
preču zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”, un katrs mēnesis veltīts 
kādam konkrētam novada uzņē-
mumam – z/s “Muižnieki”. Uz 
sarunu tiekos ar tās saimnieku 
Aldi Jānelsiņu. 

Iluta Beķere (I. B.): Kad un 
kā Jums radās ideja par šāda 
biznesa uzsākšanu? Kā to 
attīstījāt?

Aldis Jānelsiņš (A. J.): Ideja 
radās ap 2000. gadu, kad upeņu 
audzēšana sāka kļūt moderna. 
Upene jau iepriekš kā tirgus 
prece man nelika mieru. Savu-
laik man bija paziņas no Vai-
davas, kuras veda savas ogas 
uz ārzemju tirgiem pārdot un 
labi ar to nopelnīja. Nodomāju– 
būs labs bizness. Sāku stādīt 
savas upenes. Stādīju krūmiņus. 
Iesākumā apstādīju laukus pie 
mājas, tad meklēju variantus, 
kur zemi nomāt. Pirmos gadus 
raža nebija liela, kamēr krūmiņi 

Vērtība ir gandarījums, ka viss tiek 
panākts ar lielu darbu

ieaugās, tad mēģināju lasīt ar 
rokām. Aicināju bērnus, kaimi-
ņus. Bērni salasīja, lai iznāk sal-
dējumam, un tā lasīšana beidzās. 
Nebija lasītāju. Domāju par kom-
baina pirkšanu. Iegādājos kom-
bainu un kādus 4 gadus nolasīto 
produkciju vedu uz Pūri. Tad viņi 
paziņoja, ka pirks no vietējiem 
ražotājiem, bet tikai tad, ja par 
tādu pašu cenu kā precei no Poli-
jas. Tad, kad mainījās valūta, tad 
cenu vēl samazināja. Sapratu, ka 
nav jēgas ar kombainu pat laukā 
braukt iekšā. Tad pārgāju tikai 
uz lasīšanu ar rokām un došanos 
uz tirgu. 

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

A. J.: Klientiem piedāvāju 
zemnieku saimniecībā “Muiž-
nieki” audzētus lauku labumus. 
Piedāvāju tomātus, gurķus, kā 
arī ogas – upenes, avenes. Šobrīd 
avene ir modes oga. Tirdziņā pēc 
tām ir liels pieprasījums. Piedā-
vāju klientiem iespēju arī braukt 
pie manis un laukā salasīt tik 
ogas, cik viņiem nepieciešams. 

I. B.: Kādas ir z/s “Muiž-
nieki” galvenās vērtības?

A. J.: Lielākā vērtība ir tas, ka, 
darot paša rokām un darot to, 
kas man patīk, es varu gūt papil-
dus ienākumus, jo šis nav mans 
pamata darbs. Vērtība ir ganda-
rījums, ka tas viss tiek panākts 

ar lielu darbu. 
I. B.: Raksturojiet savu 

komandu!
A. J.: Pašreiz esmu viens 

pats. Zinu, ka ir citi kolēģi, kuri 
meklē savām saimniecībām pār-
došanas menedžerus. Cenšos 
visu darīt paša spēkiem, bet es 
neesmu tāds cilvēks, kas ir spī-
tīgs, ja pircējs pasaka “nē”, tad 
es arī to uztveru kā “nē”, es to 
pieņemu, es necenšos par katru 
cenu viņam kaut ko pārdot. 

I. B.: Kāda ir galvenā mēr-
ķauditorija?

A. J.: Varētu teikt, ka mana gal-
venā mērķauditorija ir Straupes 
lauku labumu tirdziņa apmeklē-

cilvēkiem. Tā arī sāku darīt. 
Laika gaitā kaut ko pilnveidoju, 
pieliku klāt no citām praksēm. 
Es neko neesmu izgudrojis, 
jo mums pašiem dzīvē nekas 
nepieder. Arī šis ķermenis man 
nepieder. Tas vienkārši ir. Viss 
mums ir iedots, lai to lietotu. 
Deviņdesmit procentu šajā 
praksē esmu izveidojis, vadoties 
pēc vajadzības.

Ja pareizi saprotu, tad 
nosaukums „hologrāfiskā” ir 
salikts no diviem grieķu valo-
das vārdiem. 

Jā, tā ir. No sākuma mēs brau-
kājām ar elpošanu apkārt, taču 
nosaukums šai praksei vēl nebija 
izdomāts. Nosaukums pie manis 
atnāca pusgadu pēc tam. Vārds 
„hologrāfiskā” man ienāca prātā 
nejauši, un pēc tam es meklēju tā 
nozīmi. „Holos” nozīmē veselību, 
veselības atjaunošanu, „grafe” tā 
ir rakstī šana. Mēs pārrakstām 
sevi. Cilvēks ir tā iekārtots, ka 
viņš aizmirst sākotnējos pama-
tus, kāds viņš bija, kad piedzima. 
Cilvēks visu laiku veido kaut ko 
jaunu – paņem kaut ko, izveido, 
bet aizmirst, kāds bija pirma-
vots, no kura mēs aizejam ļoti 
tālu. Ar elpošanu sevi pārrak-
stām atpakaļ un nonākam pie 
pamatiem. Tas ir stāsts par to, 
kā speciāli nemeklējot, radās šis 

nosaukums. 
Saki, lūdzu, kā ar elpošanu 

mēs varam sakārtot savu 
veselību? Kas tur īsti šai pro-
cesā notiek?

Kas ir elpošana? Kāda ir mūsu 
endokrīnā sistēma? Tas viss ir 
saistīts ar gaisu un pārtiku, ar 
domām. Ja es nervozēju, es sevi 
izšūpoju ārā. Stress izsit ārā 
mūsu imūnsistēmu. Ja tā dzīvo 
ilgstoši, tad šī sistēma lēnā garā 
sāk nobrukt. Var teikt, ka cilvēks 
pats sevi sagrauj. Mēs piedzims-
tam, lai augtu un veidotos. Ar 
elpošanas un domāšanas saba-
lansētību, mēs nomierināmies, 
paņemam miera sajūtu, izlī-
dzināmies, endokrīnā sistēma 
nomierinās. Mēs atgriežamies 
miera punktā, kas mums ir ļoti 
svarīgi, jo tas miera punkts ir 
visam sākums. Ja mums nav 
miera, tad mūsos ir nemiers. 
Parādās dusmas, aizvainojums. 
Jo mēs esam mierīgāki, jo mēs 
vairāk redzam savas dusmas. 
Man vislielākā lieta, strādājot ar 
cilvēkiem, ir transformēt viņu 
dusmas. Tas ir mans lielākais 
darbs. Jo parādīt elpošanu ir 
vienkārši. Bet tas, kas sāk nākt 
ārā no tā visa... tā ir nopietna 
lieta. Katram nāk ārā dzīve. 

Turpinājums 9. lpp.

tāji, kā arī tie klienti, kuri labprāt 
brauc un ogas lasa paši.

I. B.: Kādas mārketinga 
aktivitātes veicat?

A.J.: Bija internetā ielikti slu-
dinājumi, ka var braukt uz šejieni 
un lasīt. Tad, kad esmu tirdziņā, 
tad pie mašīnas ir informācija 
par manu piedāvājumu, kā arī 
par to, kas ir zemnieku saimnie-
cība “Muižnieki”, kur atrodas un 
kā ar mani var sazināties. 

I. B.: Kur var z/s “Muiž-
nieki” produkciju iegādāties?

A. J.: Galvenokārt tas ir 
Straupes lauku labumu tirdziņš 
mēneša pirmajā un trešajā svēt-
dienā Straupes Zirgu pastā, bet 

ikviens interesents pēc pro-
dukcijas var arī braukt pakaļ 
uz saimniecību Auciemā. Var 
atbraukt paši un ogas salasīt, cik 
vajag. 

I. B.: Vai pašam izdodas 
iz baudīt to, ko piedāvājat 
citiem?

A. J.: Jā, pats svaigo produk-
ciju labprāt pārstrādāju. No upe-
nēm taisu sulu, konservēju gur-
ķus un tomātus. 

I. B.: Ko Jūs novēlētu jau-
najiem uzņēmējiem vai tiem, 
kuri grasās par tādiem kļūt?

A. J: Iesaku nebaidīties, 
bet pirms tam noteikti kārtīgi 
apsvērt savu ideju, tās plusus 
un mīnusus.  Pirms tam noteikti 
iesaku veikt tirgus izpēti, jo sākt 
biznesu ar ideju vien ir baigais 
risks. 

Ja arī jums ir radusies interese 
par z/s “Muižnieki” piedāvāto 
produkciju, tad zemnieku saim-
niecības saimnieku Aldi Jānel-
siņu ir iespējams satikt Straupes 
Lauku labumu tirdziņā, kā arī 
sazināties pa tālr. 26411152. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
saka paldies z/s “Muižnieki” 
par atsaucību Pārgaujas novada 
galda kalendāru veidošanā, kā 
arī par sniegto interviju un dalī-
šanos savos pieredzes stāstos. 

Aldis Jānelsiņš. Foto: Iluta Beķere

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

Augusta mēnesī uz sarunu 
tiekos ar rozulieti Gunti Pužuli. 
“Dzimtas saknes veidojās Strau-
pes pagastā, “Riebiņos”, kur dzi-
musi un dzīvojusi mana vecvec-
mamma. Mana bērnība pavadīta 
Rozulā – “Sidrabaušos”, netālu no 
Ruckas ezera. Tēvs kolhozā strā-
dāja par mežkopi, melioratoru, 
arī māte strādāja šajā kolhozā, 
kura nosaukums bija “Markss”,” 
stāsta Guntis Pužuls. “Savukārt 
skolas gaitas uzsāku Rozulas 
pamatskolā,” turpina G. Pužuls. 
“Tie bija 8 gadi, pēc tam sko-
las gaitas tika turpinātas Cēsīs, 

Cēsu 1. vidusskolā.” Ar vidus-
skolu vien izglītošanās nebei-
dzās, un Guntis turpina mācības 
Latvijas Universitātē, kura tajā 
laikā nosaukta P. Stučkas vārdā: 
“Mērķis par studēšanu veidojās 
jau pamatskolā. Atceros, ka bija 
jāgatavo mājasdarbs, par kuru 
pēc tam klasē citiem jāpastāsta. 
Tā bija bioloģijas stunda un man 
bija jāstāsta par sienāžiem. Tad 
klasesbiedri paķiķināja, ka es 
runājot kā profesors, bet skolo-
tāja aizrādīja ķiķinātājiem, ka 
visiem līdz tādam līmenim ir 
vēl tālu un diez vai kāds tik tālu 
tiks. Tad man radās tā apziņa 
un spītība, ka to var izdarīt. Un 
es uz to mērķi gāju. Vidusskolā 
mācījos klasē ar matemātikas 
novirzienu un pēc absolvēšanas, 
nokārtojot iestājeksāmenus, bez 
problēmām iestājos universi-
tātē, kur studēju sešus gadus. 

Tas arī bija laiks, kad veidojās 
pirmā izpratne par datoru, par 
programmatūru nodrošināšanu. 
To arī universitātē es apguvu.” 
Rīgā kopumā tika pavadīti aptu-
veni 10 gadi. Tad dažādu ģime-
nes apstākļu un mātes vese-
lības dēļ Guntis Pužuls 1991. 
gadā uz dzīvi atgriezās savās 
bērnības mājās “Sidrabaušos”. 
“Iesākumā piestrādāju Stalbes 
sovhozā, bet tad Rozulas sko-
las direktore Ilze Krivašonoka 
paaicināja darbā par skolotāju. 
Iesākumā bija jocīgi – skolotāji, 
kas agrāk bija mācījuši mani, 
nu bija mani kolēģi. Tomēr tā 
sajūta ātri vien izzuda. Joprojām 
Rozulas skola man atmiņās ir 
mīļa. Tā ir ikvienam tās bijuša-
jam skolēnam, darbiniekam vai 
sko lotājam. Tāpēc cilvēki tiecas 
tur atgriezties vēl un vēl, visi 
salidojumi ir apmeklēti, jo siltās 

atmiņas un ģimeniskums, kas 
skolā mājoja, ir tas, kas aicina 
ik pa laikam skolā atgriezties 
un uzkavēties.” Pēc Rozulas sko-
las slēgšanas 2009. gadā Guntis 
turpina strādāt par skolotāju 
Straupes pamatskolā, kur strādā 
arī šobrīd. G. Pužuls Straupes 
pamatskolas skolēniem sniedz 
zināšanas fizikā, informācijas 
tehnoloģijās, kā arī labprāt rea-
lizē dažādus izglītojošus pro-
jektus, piemēram, iepriekšējā 
mācību gadā bija sadarbība ar 
RTU Cēsu filiāli un skolēni devās 
uz turieni praktiskās nodar-
bībās. “Lielākais gandarījums, 
ko sniedz skolotāja profesija ir 
tas, ka no bērniem pretī saņem 
apliecinājumu, paldies vārdus, 
kā arī prieku, ja ir sasniegti labi 
rezultāti olimpiādēs vai konkur-
sos. Prieks ir arī tad, ja ar skolē-
niem skolas ikdienā iespējams 

rast savstarpēju kontaktu. Tad 
skolēniem ir vieglāk mācīties, 
bet skolotājam mācīt”, atzīst 
Guntis Pužuls.

“Zināšanas noder un cilvēkam 
ir jāmācās visu laiku. Mūsdienu 
tehnoloģijas attīstās mežonīgā 
ātrumā, programmatūras attīs-
tās vēl straujāk. Ir jāmāk un arī 
jāgrib sevi samenidžēt tā, lai 
spētu tikt līdzi visam jaunajam, 
kā arī prastu ar to visu rīkoties,” 
pauž Guntis, novēlot saviem 
novadniekiem būt sava novada 
patriotiem, domāt arī valsts 
mērogā. G. Pužuls aicina cilvē-
kus nebūt kūtriem, piedalīties 
gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, 
kā arī vēl visiem izturību un labu 
veselību.

Ar Gunti Pužuli apspriedām 
arī atmodas un esošo priekšvē-
lēšanu laiku, jaunatnes medij-
pratības paradumus, kā arī mūs-
dienu informācijas apjomus un 
kanālu ticamību. Noskaidroju 
arī to, ka Gunta hobijs un iecienī-
tākā brīvā laika nodarbe ir medī-
bas. Tā esot nodarbe, kas prasa 
koncentrēšanos, patīkami esot 
arī tas, ka ir iespēja uzturēties 
svaigā gaisā. 

Sakām sirsnīgu paldies Gun-
tim Pužulim par interesanto sa-
runu, kā arī vēlam saglabāt savu 
enerģiskumu un stipru veselību. 

Paldies iedzīvotājiem par at-
saucību, kā arī priekšlikumiem 
par tiem novadniekiem, pie ku -
riem vēl vajadzētu aizbraukt, bet 
ja ir zināms vēl kāds novadnieks, 
kurš varētu pastāstīt ko intere-
santu par savu dzīvi, dzimtu un 
par kādu no novada pagastiem, 
aicinām rakstīt uz avize@par-
gaujasnovads.lv, un, iespējams, 
tieši par viņu varēs lasīt kādā no 
nākamajiem “Pārgaujas Novada 
Vēstis” numuriem.

Novadnieku stāsti
Zināšanas noder un cilvēkam ir jāmācās visu laiku

Turpinājums no 8. lpp.

Iznākot ārā negatīvajām lie-
tām, mēs atkal nostabilizēja-
mies, mēs esam pamanījuši, kādi 
esam. Tiklīdz sevi izšūpojam ārā 
no kaut kādas sistēmas, mēs sevi 
pamanām. Es atkal nomierinos 
un pēc tam domāju: kas tad tas 
bija? Kāpēc es tāds esmu? Kāds 
es varu būt? Tātad es sevi izšū-
poju un pamanīju, kāds es varu 
būt. Mēs nomierināmies un 
lēnām atgriežam dabīgās ķer-
meņa funkcijas, kas vajadzīgas, 
lai dzīvotu. Tā nav tikai veselība, 
tā ir visa dzīve, labsajūta, prieka 
sajūta, ko mēs atgriežam atpa-
kaļ. Dzīve ir elpošana.

Kāpēc ir svarīgi apgūt apzi-
nātu elpošanu?

Ja liekas, ka tas nav svarīgi, 
tad to nevajag apgūt. Nav vaja-

dzības. Mums dzīvē katram ir 
kaut kas svarīgs un kaut kas 
nesvarīgs. Katrs cilvēks ir gudrs 
un zinošs. Ja cilvēkam neinte-
resē sava veselība, viņš var dzert 
alkoholu, pīpēt, viņš var darīt, ko 
viņš vēlas. Bet cilvēkam ir jāelpo. 
Ar elpošanu viņš sakārto sevi. 
Varbūt cilvēks vienkārši pamē-
ģina, kā tas ir. Tā nav spiesta 
lieta. Gribi dari, gribi nedari. Es 
vienkārši informēju, ka veselību 
var sakārtot arī šādi.

Paldies par sarunu un tiksi-
mies jau pavisam drīz!

Hologrāfiskās elpošanas no  -
 darbības notiek Pārgaujas 
novada Stalbes pagasta  „Pļa-
viņās” katru otro otrdienu 
plkst. 18.30. Tuvākā nodarbība 
4. sep  tembrī. Informācija pa 
telefonu 26368966 (Santa) vai 
29126874 (Inese).

Elpošanas nodarbības 
Pārgaujas novadā

Latvijas simtgades filma par meiteni ar 
vērīgo acu skatienu tapusi pēc populārās 
rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji auto-
biogrāfiskā romāna „Bille” motīviem. Bez 
izskaistinājumiem un saldas cukura glazūras 
tā vēsta par cilvēkbērna dzīvi un izaicināju-
miem 30. gadu Latvijā. Tā ir filma par bēr-
nību gan lieliem, gan maziem, kas atgādina, 
ka arī aiz ikdienišķā iespējams pamanīt brī-
numus. Nesaņemta mīlestība ģimenē, grūtī-
bas iederēties apkārtējā sabiedrībā, apziņa, 
ka esi savādāka, nespēj atņemt Billei sapņus, 
viņa nelokās un nelūst, bet atrod pati savu 
ceļu. Kad mazajai meitenei šķiet, ka mājās 
atgriezties vairs nedrīkst, Bille ir apņēmības 
pilna kopā ar draugiem atrast sapņu zemi 
Leiputriju.

1. septembrī plkst. 21.00 
Raiskuma estrādē 

filma visai ģimenei “BILLE”
Galveno Billes lomu atveido Rūta Kronberga. 

Billes mātes lomā Elīna Vāne, tēva – Artūrs Skras-
tiņš, bet vecomāti tēlo Lolita Cauka. Filmā piedalās 
arī Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, 
Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika un 
citi pazīstami latviešu aktieri.

Filmas uzņemšana norisinājusies visā Latvijā: 
gan Rīgā – autentiskajā rakstnieces bērnības mājā 
Vārnu ielā, gan Vecrīgā, Sarkandaugavā un Maska-
vas forštatē, gan Tērvetē, Tukuma apkaimē, Bal-
donē, Gulbenē un citur. 

Filmas “Bille” radošās grupas pamatsastāvu 
veido filmas scenārija autori Arvis Kolmanis un 
Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane, operators 
Jurģis Kmins, māksliniece Ieva Romanova. Filmā 
izmantota komponista Pētera Vaska mūzika.

Ieeja bez maksas.

Guntis Pužuls Ziemassvētku pasākumā Rozulā. 
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28. jūlijā notika ikgadējie Pār-
gaujas novada sporta svētki, kuri 
jau kļuvuši par neatņemamu 
vasaras sastāvdaļu, kā arī gai-
dītu notikumu. Jāatzīst, ka šis 
notikums ir ne tikai svētki spor-
totājiem, bet arī ģimenēm un 
draugiem, jo pasākumu apmeklē 
arī atbalstītāji. Šogad sporta 
svētki notika Stalbes vidussko-
las sporta laukumā, un tajos pie-
dalījās 123 dalībnieku. 

Sporta svētku dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties gan indi-
viduālajās, gan komandu dis-
ciplīnās, piemēram, basketbola 
metienos, lodes grūšanā, šķēpa 
mešanā, tāllēkšanā ar ieskrē-
jienu, 100 m un 1000 m skrē-
jienā, kā arī futbolā, florbolā, 
volejbolā un strītbolā. Par rezul-
tātiem informē sporta svētku 
galvenā organizatore Renāte 
Hmeļņicka. 

Disciplīnā basketbola me-
tieni 1. vieta Ilmāram Urbānam 
(8 trāpījumi), 2. vieta Gatim 
Paeglim (6 trāpījumi), 3. vieta 
Laurim Bahmanim (4 trāpījumi). 
Disciplīnu vēroja un tiesāja 
Oskars Urbāns. 

Lodes grūšanā sievietēm 
1. vieta Gitai Hofmanei (7,91 m), 
2. vieta Elīnai Gulbei – Urbānei 
(7,16 m), 3. vieta Sanijai Kristai 
Vestfālei (6,37 m).

Lodes grūšanā vīriešiem 
1. vieta Gatim Paeglim (12,16 
m), 2. vieta Mārtiņam Rozenber-
gam (11,60 m), 3. vieta Laurim 
Ābolam (11,31 m). Paldies ties-
nesei Līgai Tiltiņai, kura ir ilg-
gadēja lodes grūšanas tiesnese 
un sporta skolotāja. L. Tiltiņa ar 
prieku deva padomus lodes grū-
šanas tehnikā. 

Šķēpa mešanā sievie-
tēm 1. vieta Gitai Hofmanei 
(15,35 m), 2. vieta Katrīnai 
Pastarei (14,26 m), 3. vieta Līgai 
Hofmanei (12,02 m). 

Šķēpa mešanā vīriešiem 
1. vieta Aivim Bukovskim 
(35,55 m), 2. vieta Vairim Zadu-
ņenko (34,55 m), 3. vieta Atva-
ram Kalniņam (31,00 m). Discip-
līnas tiesnesis – Valdis Mednis, 
kurš ir titulēts sportists atlētis-
kajā vingrošanā.

Tāllēkšanā ar ieskrējienu 

sievietēm visas godalgas tiku-
šas Hofmaņu ģimenes sievietēm: 
1. vieta Gitai Hofmanei (3,88 m), 
2. vieta Līgai Hofmanei (3,57 
m), 3. vieta Daigai Hofmanei 
(2,90 m). 

Tāllēkšanā ar ieskrējienu 
vīriešiem 1. vieta Kristeram 
Kalniņam (5,45 m), 2. vieta 
Uģim Treikmanim (5,14 m), 
3. vieta Ričardam Bringam (5,05 
m). Disciplīnas tiesnese Agrita 
Pīlābere – pazīstama orientē-
šanās trenere. A. Pīlāberei palī-
dzēja Ina Mieze, kura arī paguva 
veiksmīgi piedalīties sporta 
svētku disciplīnās. 

100 m skrējienā vīriešu 
konkurencē godalgotas vie-
tas ieņēma tie skrējēji, kuru 
rezultāts bija mazāks par 13 
sekundēm. 1. vieta Gvido Lau-
gam (12,37 sek.), 2. vieta Stei-
nāram Brūverim (12,59 sek), 
3. vieta Andrejam Voroncovam 
(12,75 sek.). 

100 m skrējienā sieviešu 
konkurencē ātrākās bija māsas 
Gita un Līga Hofmanes, ieņe-

mot 1. un 2. vietu (15,04 sek. 
un 15,78 sek.). 3. vietu ieņem 
Sanija Krista Vestfāle ar rezul-
tātu 17,19 sek. 

1000 m skrējienā vīriešu 
konkurencē piedalījās 18 skrē-
jēji, kur 1. vieta Emīlam Eglītim 
(3:11,4), 2. vieta Romānam Biņ-
kovskim (3:12,2), 3.vieta Gvido 
Laugam (3:22,2).

1000 m sieviešu konku-
rencē piedalījās 4 dalībnieces. 
1. vieta Anastasijai Gammerš-
mitei (4:36,6), 2. vieta Sanijai 
Kristai Vestfālei (4:46,3), 3. vieta 
Līgai Hofmanei (4:48,2). 

Individuālo sacensību uzva-
rētāji dāvanā saņēma medaļas, 
diplomus un saldumus.

Pārgaujas novada sporta svēt-
kos komandu sacensībās futbols 
vienmēr bijis pieprasīts un tur 
vienmēr vislielākā konkurence. 
Šogad futbolā spēkiem mērojās 
6 komandas, no kurām 3 visspē-
cīgākās – 1. vieta “SK Pārgauja” 
(Emīls Eglītis, Gvido Lauga, Ivo 
Balodis, Sandis Ezers, Māris 
Bogdanovs, Lauris Ābols, Artūrs 
Jurševskis), kuri balvā saņēma 
gardu kliņģeri no “Aijas Kūkas”, 
kā arī īpašus sporta svētku 
krekliņus. 2. vieta komandai 
“Auciems”, kuri tika apbalvoti 
ar kliņģeri un unikālām sporta 
svētku cepurēm. 3. vieta – 
“Puta” balvā saņem apdrukātus 
auduma maisiņus un kliņģeri. 
Paldies atbildīgajiem tiesnešiem 
Sandim Ezeram un Gvido Lau-
gam. 

Volejbolā 1. vietu ieņem ko-
manda “Banzay” (Līga Hofmane, 
Gita Hofmane, Steinārs Brūve-
ris, Ričards Čerņavskis, Artūrs 
Špinka). 2. vieta komandai 
“112”, bet 3. vieta “H2o”. Godal-

goto vietu ieguvušo komandu 
dalībnieki arī tika apbalvoti ar 
krekliņiem, cepurēm, apdrukā-
tiem maisiņiem, kā arī gardajiem 
kliņģeriem. Paldies tiesnesim 
Ilmāram Urbānam. 

Spraigas cīņas notika arī uz 
basketbola laukuma, kur strīt-
bolā spēkiem mērojās piecas 
komandas. 1. vieta komandai 
“Vecie” (Aivis Zariņš, Matīss Brū-
veris, Emīls Martinsons, Oskars 
Urbāns, Ilmārs Urbāns). 2. vieta 
komandai “Plācis”, bet trešā 
vieta “Staltais briedis”. 

Nav noslēpums, ka popu-
lārākais sporta veids Stalbē ir 
florbols. Sporta svētkos flor-
bols notika divās grupās – pie-
augušo grupa un bērnu. Bērnu 
grupā 1. vieta komandai “Dau-
dzpunktīte” (Roberts Gūtma-
nis, Roberts Šūmanis, Mārcis 
Rutkovskis un Rinalds Ruža). 
2. vieta komandai “Random” 
(Dairis Mocāns, Rolands Reiziņš, 
Tomass Zaļais un Ralfs Ričards 
Krupenko). 3. vietu ieņem 
komanda “3xE”  (Emīls Dārziņš, 
Elizabete Dārziņa un Edmunds 
Eglītis). Paldies arī tiesnesim 
Robertam Gūtmanim. 

Pieaugušo grupā 1. vieta tika 
profesionāļiem no komandas 
“Ābols” (Ivo Balodis, Oskars 
Balodis, Lauris Ābols un Emīls 
Eglītis), 2. vietu iegūst komanda 
“Plācis”, bet 3. vieta komandai 
“Auciems”. Tiesnesis – Ivo Balo-
dis.

Rezultātiem precīzi līdzi 
sekoja, kā arī apkopoja tabulās 
Elīna Gulbe-Urbāne. Par dalīb-
nieku veselību rūpējās Gunta 
Strelniece. Katrs dalībnieks un 
skatītājs saņēma magnētiņu ar 
sporta svētku logo. R. Hmeļ-
ņicka saka paldies sportotājiem 
par burvīgās atmosfēras radī-
šanu, kā arī izsaka gandarījumu 
un prieku par dalībnieku un 
apmeklētāju pozitīvo attieksmi 
un vēlmi sportot un atbalstīt, 
neskatoties uz karsto laiku, kā 
arī to, ka tuvumā vienlaikus 
notika daudz citu pasākumu. 
Paldies arī “Mudītes virtuvei” 
par ēdināšanas nodrošināšanu. 

Pārgaujas novada sporta 
svētku ietvaros notika arī atlē-
tiskās vingrošanas čempio-
nāta otrais posms, kurš notika 
ar Latvijas tautas sporta aso-
ciācijas, Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Latvijas sporta 
federāciju padomes, Pārgaujas 

Pārgaujas novada sporta svētku rezultāti

novada pašvaldības atbalstu. Par 
rezultātiem informē sacensību 
galvenais tiesnesis Haralds Bru-
ņinieks.

Pusaudžu kategorija
Meitenēm: 1. vieta - Sannija Kris-
 ta Vestvāle (Pārgaujas novads).
Zēniem: 1. vieta - Ēriks Roštoks, 
(Kocēnu novads); 2. vieta - Rei-
nis Mickevičs (Kocē  nu novads).

Jauniešu kategorija
1. vieta - Kristofers Osis (Kocēnu 
novads), 2. vieta - Edgars Stepa-
novs (Amatas novads).

Junioru kategorija:
Vīr. dzim. kat.: 1. vieta - Andrejs 
Voroncovs (Valmiera); 2. vieta - 
Kristers Dredžuls (Valmiera);  
3. vieta - Uģis Grancovskis (Rī-
ga).
Siev. dzim. kat.: 1.vieta - Gita 
Hofmane (Pārgaujas novads).
Vīriešu kategorija: 1.vieta - 
Jurijs Gammeršmits (Pārgaujas 
novads); 2. vieta - Romāns Biņ-
koļskis (Rīga); 3. vieta - Juris 
Liniņš (Limbažu novads).
Sieviešu kategorija:  1.vieta-Mar-
gita Zariņa (Pārgaujas novads) 
2. vieta - Ina Mieze (Pārgaujas 
novads).

Senioru kategorijā:
Vīr. dzim. kat.: 1. vieta - Ivars 
Oraševskis (Pārgaujas novads); 
2. vieta - Valdis Mednis (Pārgau-
jas novads).
Siev. dzim. kat.: 1. vieta - Olga 
Oraševska (Pārgaujas novads); 
2. vieta - Daiga Hofmane (Pār-
gaujas novads).
Absolūtajā vērtējumā
Vīr. dzim. kat.: 1. vieta - Jurijs 
Gammeršmits (Pārgaujas no -
vads); 2. vieta - Ivars Oraševskis 
(Pārgaujas novads);  3. vieta - 
Valdis Mednis (Pārgaujas no -
vads).
Siev. dzim. kat.: 1. vieta - Mar-
gita Zariņa (Pārgaujas novads);  
2. vieta - Olga Oraševska (Pār-
gaujas novads); 3. vieta - Gita 
Hofmane (Pārgaujas novads).

Pārgaujas novada pašval-
dība saka paldies visiem sporta 
svētku dalībniekiem par aktīvo 
sportošanu, apmeklētājiem par 
atbalstīšanu, bet lielākais pal-
dies Renātei Hmeļņickai par 
kvalitatīvo sporta svētku norises 
organizēšanu. Paldies arī Haral-
dam Bruņiniekam par atlētiskās 
vingrošanas čempionāta norises 
nodrošināšanu. Uz tikšanos Pār-
gaujas novada sporta svētkos 
nākamgad Straupē!

Sporta kluba "Pārgauja" karogs. 
Foto: Iluta Beķere Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta BeķereFoto: Iluta Beķere



11

Apskates objekti:
BALVOS – Lāču dārzs, pilsē-

tas parks un vides objekts 
“Gaiss”;

BALTINAVĀ – vēsturiskā 
cen tra laukumā vides objekts 
“Zeme”;

KĀRSAVĀ – pilsētas apskate 
gides Ināras Rasimas vadībā;

MALNAVĀ – Malnavas muiža 
un muižas parks, “Latgolys šma-
kovkys” dedzinātava, maiznīca 
“Dzīles”.

11. septembrī – Straupes 
un Stalbes pagasta senioriem

Autobusa maršruts Pārgaujas 
novadā:

06.45  – pietura “Rucka”
06.50 – Rozula
07.07 –  pietura “Brasla”
07.15 – pietura “Strautiņi”
07.20 – pietura “Straupe”
07.25  – Straupes pamatskola
07.30 – pietura “Kraujas”
07.35  – Plācis
07.40 – Stalbes tautas nams

Senioru
ekskursija

“Vasals Latgolā”
BALVI–BALTINAVA–
KĀRSAVA–MALNAVA

18. septembrī – Raiskuma 
pagasta senioriem

Autobusa maršruts Pārgaujas 
novadā:

06.40 – pietura “Unguri”
06.50 – Pie veikala Kūdumā
07.05 – Lenču krustojums
07.15 – pietura “Miglači”
07.25 – pietura “Pielekši”
07.40 – veikals “Līdumnieki”
07.42 – pietura “Auciems”
07.45 – “Dzintari” Auciems
07.50  – pietura “Raiskums”
08.00  – pietura “Dimdas” 

Ekskursijas maksa EUR 5.00 
no personas.

Pieteikšanās ekskursijai pa 
tālruni 26234766 (Solveiga) 
līdz 6. septembrim vai kamēr 
ir brīvas vietas, vietu skaits 
ierobežots.

Iespējami arī citi pieturas 
punkti, tos aicinām pieteikt, 
zvanot uz iepriekš norādīto 
tālruni.

Līga Hofmane,
Rozulas skolas absolvente

Ar siltumu, un svētkiem pie-
pildītu laiku, nemanot aizstei-
gusies vasara. Tomēr atmiņā 
palicis viens vasaras sākuma 
notikums – Rozulas skolas sali-
dojums, kas notika 9. jūnijā. 
Rozulas skola vēra durvis skolas 
absolventiem, bijušajiem skolo-
tājiem un darbiniekiem. 

Skola dibināta 1888. gadā, 
un šogad tā atzīmēja savu 
130. dzimšanas dienu. Lai 
gan ikdienā skolēnu čalas ēkā 
neskan jau devīto gadu, dau-
dziem skola joprojām saistās ar 
mīļām bērnības atmiņām, tāpēc 
šī gada salidojums pulcēja pilnu 
zāli apmeklētāju.

„Ir gandarījums, ka iegul-
dītais darbs, gatavojoties salido-
jumam, ir novērtēts. Rezultāts 
sasniegts, pateicoties komandas 
darbam. Paldies pašvaldības 
administrācijai par doto iespēju 
rīkot salidojumu un finansiālo 
atbalstu,” teic pasākuma inicia-
tore un Rozulas skolas pēdējā 
direktore Ilze Krivašonoka.

Salidojums tika aizvadīts 
ģimeniskā noskaņā, caur dažādu 
paaudžu skatupunktu, ielūkojo-
ties Rozulas skolas vēsturē, dalo-
ties spilgtākajās atmiņās par 
skolā pavadīto laiku un sastrādā-
tajiem nedarbiem, kā arī skaid-
rojot jaunākajām paaudzēm 
tālaika kārtību skolā, piemēram, 
sestdienas līnijām jeb skolas sai-
mes kopējām sanāksmēm, kā arī 

Rozulas skolai 130
skolēnu dežūrēšanu, lai nodroši-
nātu kārtību.

Dažādu ģimeņu atmiņu stāsti 
vijās ar dziesmām un dejām, 
kā arī video, kuros salidojuma 
dalībnieki varēja atskatīties uz 
vēstures fotoalbumu – Rozulas 
skolas klasēm, izlaidumiem, sko-
lēnu sportiskajām un pašdarbī-
bas aktivitātēm.

Šajā vakarā pāri visam valdīja 
atkal satikšanās prieks – ziedi un 
pateicība skolotājiem par gūta-
jām zināšanām, sen neredzētu 
klasesbiedru un draugu sarunas 
par jaunākajiem notikumiem 
katra dzīvē un nostalģija, kopā 
mērojot ceļu no skolas uz mājām 
pēc balles.

Ilze Krivašonoka saka lielu 
paldies visiem pasākuma rīko-
šanā iesaistītājiem:

bijušajiem skolas darbinie-
kiem Inesei Luntei, Guntim 
Pužulam, Helēnai Lūsiņai, Ast-
rai Mednei, Inesei Roopai, Ivetai 
Adamsonei, Intai Rajeckai, Gai-
dai Gulbei, Ilzei Gailei, Gitai Lun-
tei, Lienei Zilverei, Dimitrijam 
Solovjevam, Mudītei Rutkai, Viz-
mai Lapsai, darbinieku ģimenes 
locekļiem Elvai Pužulei, Andrim 
un Jānim Rajeckiem, Ģirtam Kri-
vašonokam, Lailai Vidiņai, Paulai 
Vidiņai, Santai Solovjovai, Līnai 
un Gustam Zilveriem;

par finansu piesaistīšanu Dai-
gai Hofmanei,

par vizuālā materiāla sagata-
vošanu Anitai Studentei,

par ieguldīto darbu skolas 

apkārtnes uzkopšanā Normun-
dam Ruķim, Sarmītei Golverei, 
Aigaram Tauriņam, Aigaram 
Ūkinam, Vairim Tauriņam, Ilva-
ram Balodim un viņa komandai, 
Arvīdam Rostokam, Emīlam 
Dupušam, Austrim Briškam.

par foto Martai Marinsonei- 
Kašai,

par atsaucību Andrim Dzal-
bam, Ingai Mednei, Jānim Lau-
gam, Jānim Liniņam.

Salidojuma mērķis bija kaut 
uz dažām stundām atgriezt īpašo 
skolas auru, lai atkal skan bērnu 
balsis un dimd deju soļi. To palī-
dzēja radīt skolas absolventu 
bērni un mazbērni – Sabīne 
Lapiņa, Santa Solovjova, Pauls 
Jaunzems, Paula Jaunzema, 
Paula Vidiņa, un Stalbes vidus-
skolas dejotāji Līga Laudiņa, 
Sanija Ivanova, Santa Solovjova, 

Rolands Reiziņš, Emīls Dārziņš, 
Dāvis Grabis, Roberts Šūmanis, 
Marta Antonova, Evita Gūtmane, 
Elva Pužule, Sabīne Stazdiņa, 
skolotājas Ginta Berķe, Anita 
Šūmane.

Par atmiņām paldies Jānim 
Roopam, Miķelim Roopam, Rai-
tai Lasonei, Guntai Lapiņai, Ine-
sei Luntei, Lailai Vidiņai, Signei 
Jaunzemai, Baibai Bendikai, 
Dagnei Ceriņai, Artūram Pokke-
ram, Ausmai Šponai. Par muzi-
kālo pavadījumu pateicamies 
Jelgava Festival Band, perso-
nīgi Ingum Vidiņam. Pasākuma 
programmu izveidoja un svinīgo 
pasākumu vadīja skolas bijušie 
audzēkņi Līga Hofmane un Ēriks 
Lobuzovs.

Lai nezūd vēlēšanās kopā būt 
un darboties arī turpmāk!

Ineta Gulbe

Straupes draudzes svētdienas 
skolas bērni un jaunieši jūlija 
nogalē piedalījās sadraudzības 
pasākumā – nometnē, kas notika 
Cēsīs, Gaujaslīčos. Šogad nomet-
nei apritēja jau pieci gadi, kas šo 
pasākumu padarīja vēl īpašāku. 
Nometnē piedalījās 27 bērni 
un jaunieši, kā arī organizatoru 
komanda deviņu cilvēku sastāvā. 
Galvenie nometnes vadītāji bija 
jaunieši, kas paši iepriekšējās 
nometnēs bijuši dalībnieki,bet 
par gardām maltītēm ar mājas 
sajūtu parūpējās svētdienas 
skolas skolotājas. Nometnē bija 
padomāts par sportiskām akti-
vitātēm, dažādām, interesantām 
un pārdomu pilnām lekcijām, 
muzikāliem un radošiem brī-
žiem un šķēršļu pārgājienu uz 
netālu esošajām Cēsīsm. 

Īpašs pārsteigums nometnes 
dalībniekiem bija mūziķa un 
slavētāja Kaspara Ezeriņa un 
viņa grupas ierašanās. Nomet-

nes pēdējā dienā jaunieši dalī-
jās savās izjūtās un emocijās 
par šeit pavadīto laiku un teju 
ikviens vēlējās nākamgad atkār-
tot dalību nometnē un izteica 
ideju šādu pasākumu veidot arī 
ziemas brīvlaikā. 

Prieks, mīlestība, sadrau-
dzī ba, uzticēšanās, paklausība 
un attiecības bija šī gada nomet-
nes tēmas. 

Mīļš paldies visiem jaunie-

šiem, nometnes organizatoriem 
un atbalstītājiem – „Rožkalnu 
maizei” un personīgi Intai Eker-
tei, PKS „Straupe”, personīgi 
Ilonai Kūlītei, kā arī dalībnieku 
vecākiem par materiālo atbalstu. 
Īpašs paldies mūsu draudzes 
evaņģēlistei Daigai Ummerei par 
idejām, lūgšanām un materiālo 
atbalstu. Paldies par sirsnīgo 
uzņemšanu Gaujaslīču saimnie-
kiem!

Straupes draudzes 
svētdienas skolas bērni 
un jaunieši piedalās 
sadraudzības nometnē

Bijušās Rozulas skolas direktore Ilze Krivašonoka. 
Foto: Marta Martinsone-Kaša

Salidojuma apmeklētāji - absolveni, skolotāji, skolas darbinieki. Foto: 
Marta Martinsone-Kaša

Nometnes dalībnieki un organizatori.
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Straupes zirgu pastā
2. un 16. septembrī

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Tirgotājus lūdzam iepriekš pieteikties!
Tālr. 29631328 (Karmena)

9. un 23. septembrī
Plācī, pie pienotavas

Svecīšu vakari Straupes pagasta kapos 16. septembrī:
•  plkst. 17:00 Pārupes kapos;    •  plkst. 18:00 Vecajos kapos

Vēl tikai līdz 30. septembrim ska-
tāma Latvijā pazīstamu un iemīļotu 
gleznotāju darbu izstāde – veltījums 
Ungurmuižai un Latvijai – “Šonakt 
atkal manā pilī…”.  Gleznotājas: Alise 
Mediņa, Līva Pakalne, Anna Baklāne, 
Kristīne Kvitka, Jana Nesteroviča, Laima 
Bikše, Gita Šmite, Zane Lūse, Elizabete 
Melbārzde, Ilvita Didrihsone, Liene Lie-
piņa, Ilze Laizāne, Agate Apkalne un Gita 
Ose.

Izbaudi arī citas Ungurmuižas pie-
dāvātās iespējas:

• ekskursijas ar gidu latviešu valodā 

Brauc uz Ungurmuižu 
izbaudīt rudeni!

Svētku koncerts
un kopīgs cienasts

Aicinām piedalīties Miķeļdienas izstādē 
“Rudens veltes manā burciņā”!

Kopīgi nobaudīsim!

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 palīdzējamateriālu un avīzes tapšanā!
Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā,  ir notikusi saskaņā 

ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

un svešvalodās, iepriekš piesakot (angļu, 
krievu, vācu),

• telpas semināriem, svinībām, ple-
nēriem,

• restorānu “vecajā skolā”,
• laulību ceremoniju, svinības vai 

pieturvietu kāzu dienā,
• 8 divvietīgas istabas nakšņošanai,
• pastaigas dižozolu parkā,
• velo nomu apkārtnes iepazīšanai,
Ungurmuižas darba laiks: pirm-

diena – slēgts,  otrdiena– sestdiena – 
10.00–18.00, svētdiena – 10.00–16.00.

1. septembrī plkst. 21.00 Raiskuma estrādē
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