
Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai lepni, saulei cēli!
Tu — mūsu māte dārgajā,
Mēs — tavas meitas, tavi dēli.

(Vilis Plūdons)
Lai ikvienam no mums

domās, sirdīs un darbos vienmēr 
būtu tēvzeme – Latvija!

Latvijas simtgadē sveicot, 
Pārgaujas novada domes vārdā,

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

4. oktobrī Pārgaujas novadā 
viesojās Kirgizstānas delegācija, 
kura Latvijā ieradās 1. oktobrī 
Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) īstenotā projektā “Pašval-
dību attīstība un labas pārval-
dības veicināšana Kirgizstānā” 
ietvaros. Delegācija pārstāvēja 
Kirgizstānas Republikas pre-
zidenta administrāciju, parla-
menta administrāciju, premjer-
ministra administrāciju, Finanšu 
ministriju, Pašvaldību jautājumu 
valsts aģentūru, Kirgizstānas 
Pašvaldību savienību, Kirgiz-
stānas Pašvaldības un attīstības 
politikas institūtu. 

LPS informē, ka vizītes ietva-
ros kirgīzu kolēģiem tika nodro-
šinātas apmācības par labo 
praksi publiskajā pārvaldībā, 
pašvaldību interešu aizstāvību 
un pārstāvību gan valsts, gan 
Eiropas Savienības institūcijās, 
par valsts funkciju deleģēšanu 
pašvaldībām un deleģēto funk-
ciju finansēšanas kārtību. Vizītes 
laikā viesi tikās ar LPS priekš-
sēdi Gintu Kaminski un ģenerāl-
sekretāri Mudīti Priedi, Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas priekšsēdētāju Ser-
geju Dolgopolovu, Valsts kance-
lejas direktoru Jāni Citskovski 
un Finanšu ministrijas Pašval-
dību finansiālās darbības uzrau-
dzības un finansēšanas departa-
menta direktori Intu Komisari.

Pārgaujas novadā ārzemju 

Delegācija no 
Kirgizstānas viesojas 
Pārgaujas novadā

viesi tika uzņemti 4. oktobrī. 
Delegācija viesojās SIA “Rais-
kuma Labumu darītava”, kur tika 
iepazīstināti ar Raiskuma alus 
darīšanas, maizes cepšanas un 
kūpinājumu gatavošanas tra-
dīcijām un procesiem. Kristaps 
Ročāns no Vidzemes plānošanas 
reģiona viesiem pastāstīja par 
Latvijas augstvērtīgas un vese-
līgas pārtikas klastera darbību 
un nozīmi. Kirgīzu viesi apmek-
lēja arī SIA “ZAAO” reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas 
cen tru “Daibe”, kur iepazinās 
un atzinīgi novērtēja gan atkri-
tumu apsaimniekošanas sis-
tēmu, gan arī ieguldījumu vides 
izglī  tībā. Delegācija tikās arī ar 
Vidzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāju Gunu 
Kalniņu-Priedi, kura viesiem 
izklāstīja būtiskāko par Vidze-
mes plānošanas reģiona dar-
bību. Savukārt Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs prezen-
tēja Pārgaujas novada pašvaldī-
bas darbību, iepazīstinot ar rea-
lizētajiem projektiem, atbalsta 
sistēmu uzņēmējdarbībai, kā arī 
ar kultūras mantojumu un tra-
dīcijām. Dienas izskaņā kirgīzu 
viesi apmeklēja Ungurmuižu un 
Stalbes pagasta pārvaldi, kur 
iepazinās ar pašvaldības darbi-
nieku darbu. 

3. oktobrī Kirgizstānas dele-
gācija tika uzņemta arī Amatas 
un Raunas pašvaldībās. Šajā 
dienā Cēsu pilī tika noslēgti 
līgu mi par sadarbību starp trim 
Kirgizstānas pašvaldībām un 
trim Latvijas pašvaldībām, tajā 
skaitā, arī ar Pārgaujas novada 
pašvaldību. Sadarbības līgums 
parakstīts ar Narin pašvaldību 
(priekšsēdētājs Alimkulov Emil-
bek), akcentējot partnerību 
no  zīmi, starptautiskās piere-
dzes apmaiņas veicināšanu, kā 
arī LPS *projekta “Pašvaldību 
attīstība un labas pārvaldības 
veicinā šana Kirgizstānā” mērķu 
sasniegšanu. 

*Projekts saņēmis Ārlietu 
ministrijas finansējumu 2018. 
gadā no attīstības sadarbības 
budžeta, un tā mērķis ir veicināt 
labu pārvaldību Kirgizstānā, 
stiprinot vietējās pārvaldes 
un Kirgizstānas Pašvaldību 
savienības kapacitāti.

Pārgaujas novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju 
iesaistīties akcijā “Cimdotā Latvija” ar saviem dūraiņiem, 
lai varētu koši un silti kopā svinēt Latvijas svētkus. 

Aicinām dalīties ar pašu adītiem cimdu pāriem, dāvanā 
saņemtiem vai mīļās vecmāmiņas adītiem. Ja vēlaties 
iesaistīties ar saviem cimdiem, lai tie kopā rotātos valsts 
svētku koncertā, lūgums līdz 12. novembrim atnest savu 
cimdu pāri uz novada bibliotēkām vai Stalbes tautas 
namu. Papildus informācija pa tālr. 26234766 (Solveiga).

Radīsim svētkus kopā!

Svinam Latvijas
dzimšanas dienu
rakstainos cimdos!
Cimdi jau izsenis ie Latvijas cilvēku vizītkarte,
tajos iekodētas senču zināšanas. Cimdu 
rakstu un krāsu kombinācijas ir bezgalīgas. 
Izvēlies savējo!
Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un 
18. novembrī – valsts 100. dzimšanas dienā – 
sasildi sevi un Latviju!

Narin pašvaldības Kirgizstānā priekšēdētājs Alimkulov Emilbek 
paraksta sadarbības līgumu ar Pārgaujas novada pašvaldības 
priekšsēdētāju Hardiju Ventu.

Kirgizstānas delegācija viesojas klientu apkalpošanas centrā Stalbē. 
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Vai piedalījāties 
13. Saeimas vēlēšanās?
Jā, piedalījos
66 balsis

Nē, mana balss 
tāpat  neko nemainītu 

6 balsis

2017. gada 19. maijā Pārgau-
jas novada pašvaldība noslēdza 
sadarbības līgumu ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldi, sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību “Ungurma-
las” un nodibinājumu “Vides risi-
nājuma institūts” (Institūts) par 
Ungura ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu izs-
trādi un hidrobioloģisko izpēti. 
Ministru kabineta 2009. gada 
25. augusta noteikumu Nr. 970 
“Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” 
2. punkts noteic, ka sabiedrī-
bas līdzdalības mērķis lēmumu 
pieņemšanā ir sekmēt efektīvu, 
atklātu, ietverošu, savlaicīgu un 
atbildīgu attīstības plānošanu, 
tādējādi paaug stinot plānošanas 
procesa kvalitāti un plānošanas 
rezultātu atbilstību sabiedrības 
vajadzībām un interesēm. Līdz 
ar to Sabiedrība ir līdzieintere-
sēta ezera apsaimniekošanā un 
uzturēšanā, savukārt Institūts ar 
savu materiāli tehnisko nodroši-
nājumu spēj izstrādāt praktisku 
ezera uzturēšanas/apsaimnieko-
šanas stratēģiju.

Ungura ezers atrodas Pār-
gaujas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, bet 
tā tiesiskais valdītājs ir Dabas 
aizsardzības pārvalde.

Institūts ir izstrādājis un 
iesniedzis Pašvaldībā Ungura 
ezera pētījuma atskaiti, kurā ir 
ietverti šādi Institūta pētījuma 
rezultāti:

• Ungura ezera vispārīgais 
raksturojums;

• hidroķīmiskie parametru;
• augstākie ūdensaugi un 

aļģes;
• zivju barības bāze;
• zivju sabiedrība;

Paziņojums par 
izstrādātās Ungura 
ezera apsaimniekošanas 
stratēģijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai

• zivsaimnieciski nozīmīgo 
zivju sugu populāciju raksturo-
jums;

• zivsaimnieciskā apsaim-
nie košana;

• komerciāli nozīmīgo zivju 
sugu populāciju apsaimnieko-
šana;

• zivsaimnieciskās izmanto-
šanas noteikumi;

• ūdens motociklu izmanto-
šana.

Pamatojoties uz Pārgau-
jas novada domes 2018. gada 
20. septembra sēdes lēmumu 
Nr. 163 (protokols Nr. 9, 13 §) 
“Par izstrādātās Ungura ezera 
apsaimniekošanas stratēģijas 
nodošanu publiskajai apsprieša-
nai”, ar Ungura ezera pētījuma 
atskaiti var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā un darba dienās 
Pārgaujas novada pašvaldībā, 
“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads.

Rakstiski priekšlikumi pub-
lis kās apspriešanas laikā iesnie-
dzami Pārgaujas novada paš-
valdībā (“Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads) paš-
valdības darba laikā; elektroniski 
nosūtāmi uz e-pastu pargaujas-
novads@pargaujasnovads.lv
     Kontaktpersona:  Agris Ķesa, 
vides aizsardzības inspektors, 
e-pasts:
agris.kesa@pargaujasnovads.lv

Publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts no 1.10.2018. 
līdz 1.11.2018.

Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2018. gada 
1. novembrī plkst. 18.00 
Tautas namā “Auciemmuiža”, 
Pārgaujas novada, Raiskuma 
pagastā.  Iluta Beķere,

sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem. 

Oktobra mēnesī mājaslapas 
apmeklētājiem tika uzdots jau-
tājums par viņu aktivitāti 13. 
Saeimas vēlēšanās.

6. oktobrī notika 13. Saeimas 
vēlēšanas. Visā Latvijā, kā arī 
ārpus valsts robežām darbojās 
vēlēšanu iecirkņi, kuros visas 
dienas garumā Latvijas pilso-
ņiem bija iespēja atdot savu 
balsi par kādu no 16 kandidātu 
sarakstiem. 

Pārgaujas novada teritorijā 
darbojās trīs vēlēšanu iecirkņi – 
Straupes pagastā (nr. 385), Stal-
bes pagastā (nr. 384) un Rais-
kuma pagastā (nr. 381). No 3146 
balsstiesīgajiem novada vēlē-
šanu iecirkņos nobalsoja 59,95 
% jeb 1886 vēlētāju, no kuriem 
495 Raiskuma pagasta vēlēšanu 
iecirknī, 615 Stalbes pagasta 
vēlēšanu iecirknī un 776 Strau-
pes pagasta vēlēšanu iecirknī. 

Pārgaujas novada vēlēšanu 
iecirkņos 17,93 % jeb 338 bal-
sis tika atdotas par sarakstu 
nr. 15 jeb politisko partiju 
“KPV LV”, 17,66 % un 333 balsis 
par sa rakstu nr. 2, kas ir Jaunā 
konser vatīvā partija, un 15,59 % 

92 %

8 %

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums 

Paziņojums par 
siltumenerģijas tarifa 

noteikšanu Auciema ciemā
Pamatojoties uz Pārgaujas novada 20. septembra domes 

sēdē pieņemto lēmumu Nr. 154 (protokols Nr. 9,4. §), noteikts 
pašvaldības sniegtais siltumapgādes pakalpojuma izmaksas 
tarifs Auciema ciemā – 60.23 EUR + PNV par 1Mwh. 

Agris Ķesa, 
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašval-
dī ba atgādina, ka no 1. oktobra 
spēkā ir lašveidīgo zivju ieguves 
liegums Gaujas un tās baseina 
upēs, kura laikā makšķerēšana 
ar mākslīgo ēsmu ir aizliegta.

Informējam, ka Gaujas upes 
baseina pašvaldību pilnvarotās 
personas kopā ar Valsts vides 
dienesta inspektoriem sāk pa-
stiprinātu kontroli lašveidīgo 
zivju lieguma laikā Gaujas upē 

un tās pietekupēs.
Tāpat atgādinām, ka lašvei-

dīgo zivju (lašu, taimiņu un 
strautu foreļu) saudzēšanas 
periods jeb ieguves liegums ir 
spēkā līdz 31. decembrim. Par 
vienu lieguma laikā nelikumīgi 
iegūtu zivi paredzētā zaudējuma 
atlīdzība ir līdz 715 EUR, bet 
administratīvais sods sākot no 
280 EUR.

Būsim saudzīgi pret dabu un 
aicinām iedzīvotājus ziņot par 
manītiem pārkāpumiem!

Kopā nosargāsim!

No 1. oktobra ir 
spēkā lašveidīgo 
zivju ieguves 
liegums

Pārgaujas novada vēlētāju atbal-
sta tika Zaļo un Zemnieku savie-
nībai, par kuru nobalsojuši bija 
294 vēlētāji. 

Apkopojot rezultātus no 
visiem 1078 vēlēšanu iecir-
kņiem, 19,80% un vislielāko 
vēlētāju atbalstu guvusi sociāl-
demokrātiskā partija “Saskaņa”, 
14,25 % atbalstu guvusi poli-
tiskā partija “KPV LV”, bet trešo 
lielāko vēlētāju atbalstu ar 
13,59 % guvusi Jaunā konser-
vatīvā partija. Šobrīd norisinās 
sarunas par valdības veidošanu, 
kā arī piemērotākā premjermi-
nistra amata kandidātu. Detali-
zētāki vēlēšanu rezultāti, kandi-
dātu saraksti pieejami Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
www.cvk.lv. 

Novembra jautājums:

Vai esat apmeklējis/-usi vai 
grasāties apmeklēt kādu no Lat-
vijas simtgadei veltītajiem pasā-
kumiem?

• Jā
• Nē

Pārgaujas novada domes 25. oktobra 
sēdes apskats

Pārgaujas novada domes sēdē 
tika izskatīti 23 jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 20.09.2018. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai

Deputāti nolēma:
• noteikt nekustamā īpa-

šuma “Lielstraupes pils” telpu 
apskates nomas maksu;

• apstiprināt grozījumus 
Pār  gaujas novada pašvaldības 
atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikumā;

• pieņemt lēmumu par Pār-
gaujas novada Straupes pagasta 
nekustamo īpašumu nosaukumu 
un adrešu precizēšanu;

• atļaut apmežot nekustamā 
īpašuma zemes vienības Strau-
pes pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu, kas izstrādāts Pār-
gaujas novada Straupes pagasta 
nekustamā īpašuma „Straupes 
narkoloģiskās slimnīcas Pusau-
džu rehabilitācijas centrs Saul-
rīti”;

• apstiprināt zemes ierīcības 

projektu, kas izstrādāts Pārgau-
jas novada nekustamam īpašu-
mam Raiskuma pagastā;

• nodot publiskai apsprie-
šanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai detālplānojuma 
“Aroniju iela 3”, Raiskums, 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads” 1. redakciju;

• uzsākt Pārgaujas novada 
attīstības programmas 2020.–
2026. gadam izstrādi;

• mainīt nosaukumu Pār-
gaujas novada Straupes pagastā 
esošam nekustamajam īpašu-
mam; 

• noslēgt līgumu ar SIA 
„ZAAO” par sadzīves atkritumu 
un mājsaimniecībās radīto būv-
niecības atkritumu apsaimnie-
košanu Pārgaujas novada admi-
nistratīvajā teritorijā;

• nodot medību tiesības 
biedrībai mednieku klubs “Šalc 
zaļais mežs”;

• apturēt nekustamā īpa-
šu ma Raiskuma pagastā atsavi-
nāšanu;

• apstiprināt uz Pārgaujas 
novada domes esošā sasaukuma 
pilnvaru laiku par Pārgaujas 

novada domes administratī-
vās komisijas locekli Pārgaujas 
no vada pašvaldības juristi Ilonu 
Rozenštoku;

• izslēgt Daci Rubli no koku 
ciršanas izvērtēšanas komisijas 
sastāva.

• apstiprināt, ka licencēto 
makšķerēšanu Gaujas un Braslas 
upes posmos organizē biedrība 
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība”;

• piešķirt domes priekšsē-
dētājam neizmantotā ikgadējā 
atvaļinājuma daļu – 3 kalendā-
rās nedēļas – no 2018. gada 
5. no vembra līdz 26. novem-
brim;

• izdot Pārgaujas novada 
domes saistošos noteikumus 
Nr. 11 “Grozījumi Pārgaujas 
novada domes 2017. gada 21. 
decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 15 “Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā””;

• noteikt pārdošanas maksu 
par Pārgaujas novada pašvaldī-
bas 2019. gada sienas kalendāra 
vienu eksemplāru.

Deputāti nepieņēma lēmumu 
par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē investīciju projekta “Ungur-
muižas apkures sistēmas un 
ledus pagraba izbūve’’ būvniecī-
bas realizācijai.

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

Nākamā domes sēde notiks 
22. novembrī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 15. novembrī.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.cvk.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

 Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām 
realizē projektu “Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei”, kurā iesaistī-
juises arī Pārgaujas novada pašvaldība. 
Šis projekts tapis kā tradīcija trīs gadu 
garumā ar mērķi padarīt Latviju krāšņāku 
ar koku stādījumiem vai mazo 
koka arhitektūras objektu 
izvietošanu par kos, gatavojo-
ties Latvijas simt   gadei. Pasā-
kuma devīze ir “Kopā nākotnes 
mežam!”.

Pagājušajā gadā projekta  
ietvaros  Auciemmuižas un Rais 
kuma muižas kompleksa terito-
rijās pirmo reizi tika  izveidota  
tūrisma izziņas infrastruktūra  –  Auciema  
muižas  parkā  izvietots informatīvs koka 
stends par muižas un parka vēsturi, Rais-
kuma muižas parkā – informatīvs stends 
par muižas un parka vēsturi, kā arī divi 
ma zā ki koka stendi pie atsevišķiem 
parka kultūrvēstures un dabas objektiem. 
Šogad, tāpat kā pirms diviem gadiem, pro-
jekta līdzekļi atvēlēti Ungurmuižas par-
kam. Ungurmuižas romantiskais dārza 
parks un 12 ha lielais meža parks ir neat-

ņemama muižas kultūrvides sastāvdaļa. 
Tā kā Pārgaujas novada pašvaldība plāno 
Ungurmuižas parku attīstīt un uzturēt arī 
ilgtermiņā, projekta ietvaros ir attīrīta 
un izveidota taka uz Kampenhauzenu 
dzimtas kapliču, kā arī izveidotas atpūtas 
vietas ar soliem skaistos skatu punktos, 
no kuriem vērot gan parku, gan muižu. 
Teritorijā kopumā atrodas 35 koki ar diž-
koka statusu, kurus iespējams apskatīt 
tuvāk, izstaigājot taku. Kad ceļotāju kājas 

nogurušas, atpūtai noder jaun-
izveidotās atpūtas vietas ar 
ērtiem soliem. Pašu spēkiem 
un finansējumu izveidota “Dižo 
koku taka” un teritorijas karte 
ar skaistākajiem Ungurmuižas 
kokiem, kam piešķirts dižkoku 
statuss. Karte iztulkota arī 
angļu valodā, jo Ungurmuižu 
apmeklē daudz ārvalstu tūristi. 

To iespējams saņemt visiem interesen-
tiem, kas apmeklē Ungurmuižu. Šāda 
teritorijas karte izveidota arī lielformātā 
(3x3 m) un novietota stendā muižas stāv-
laukumā.

 Projekta pasākumos iesaistījušies 
Ungurmuižas darbinieki un Raiskuma 
pagasta iedzīvotāji, projektu finansē 
“Meža attīstības fonds”, kopējais finansē-
jums 2018. gadā  486,42 EUR.

Noslēdzies projekts 
“Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei”

Pārgaujas novada dome 25.10.2018. 
sēdē pieņēma lēmu mu: nodot Publis-
kai ap  sprie  šanai un institūciju atzi numu 
saņemšanai Jāņa Zlaugotņa un Vijas Zlau-
gotnes izstrādāto detālplānojuma ze  mes 
gabalam “Aroniju iela 3”, Raiskumā, Rais-
kuma pagastā, Pārgaujas novadā 1. redak-
ciju/projektu (protokols Nr. 10, 10.§).  

Publiskās apspriešanas termiņš – no 
29.10.2018. līdz 19.11.2018.

Publiskās apspriešanas sa nāksme 
8.11.2018. plkst. 17.00 pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Raiskumā, 
Rais  kuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Par detālplānojuma un būvprojekta 
“Būvprojekts minimālā sastāvā” detali-
zētāku informāciju interesēties Straupes 
pagasta pārvaldes ēkā: “Tautas nams”, 
Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 

Paziņojums par detālplānojuma 
zemes gabalam “Aroniju iela 3” 
Raiskumā nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Izkopējums no Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas.

Skolotāju dienas 
pasākumā sumināti 
Pārgaujas novada 
pedagogi un izglītības 
iestāžu darbinieki
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste

5. oktobra vakarā Pārgaujas novada 
skolu pedagogi un izglītības iestāžu 
darbinieki satikās Stalbes tautas namā, 
kur notika Skolotāju dienai veltīts 
pasākums. Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents atzina, ka 
tieši Skolotāju diena ir tā diena gadā, 
kad visiem ir iespēja izteikt pateicību un 
atzinību saviem pedagogiem, kā arī skolu 
darbiniekiem. Jo tieši skola ir tā vieta, kurā 
tiek likti pamati zināšanām un prasmēm. 

Šogad skolotāju dienas pasākums bija 
apmeklēts kuplā skaitā – ieradās peda-
gogi un skolu darbinieki no visām Pārgau-
jas novada izglītības iestādēm. 

Izglītības iestāžu pedagogiem un skolu 
tehniskajiem darbiniekiem tika pasniegti 
34 Pārgaujas novada domes atzinības 
raksti. 

No Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra atzinību saņēma: 

• skolotāja Baiba Duņēna par mērķ-
tiecīgu darbu skolas sadarbības vides vei-
došanā un ieguldījumu vērtību izglītībā 
skolēniem;

• skolotāja Judīte Ķikse par ieguldī-
jumu skolēnu veselības nostiprināšanā, 
veselīga dzīvesveida popularizēšanā sko-
lēniem;

• darbiniece Ļena Vilcāne par mērķ-
tiecīgu darbu skolēnu veselības nostip-
rināšanā, rūpību, atsaucību un atbildību 
medicīnas māsas darbā;

• darbiniece Daiga Hofmane par atbil-
dību un precizitāti, pildot lietvedes darba 
pienākumus, par mūsdienīgu pieeju sko-
lai nozīmīgu jautājumu risināšanā un sko-
las popularizēšanu interneta vidē;

• darbinieks Andis Rubins par apzi-
nīgu un prasmīgu profesionālo darbu 
elektroinstalāciju uzturēšanā un atjauno-
šanā;

• darbiniece Nadežda Savčenkova par 
par sociālās vides izpratni, sirsnību un 
atbildību veicot skolas dežuranta pienā-
kumus;

• darbiniece Irina Ivanova par spēju 
racionāli novērtēt situāciju, sniegt bēr-
niem nepieciešamo atbalstu;

• darbiniece Natālija Podzi  ņa par 
ieguldījumu skolas teri  torijas uzturēšanā, 
sakopšanā;

• darbinieks Druvis Brenčs par mēr-
ķtiecīgu darbu un ieguldījumu skolēnu 
veselības nostiprināšanā;

• darbiniece Daiga Zariņa par atbil-
dību un iniciatīvu veicot skolas dežuranta 
amata pienākumus;

• darbiniece Anita Urbanoviča par 
atbildību pienākumu izpildē un labām 
sadarbības prasmēm. 

No Stalbes vidusskolas atzinību 
saņēma: 

• skolotāja Everita Virbule par iegul-
dījumu pirmsskolas jomas attīstībā un 

kompetenču pieejas ieviešanā, par augstu 
atbildības sajūtu un saskarsmes kultūru 
ikdienas darbā;

• interešu izglītības skolotāja Adrija 
Fusa par nozīmīgu ieguldījumu interešu 
izglītībā, radošumu un nesavtību darbā ar 
skolēniem;

• interešu izglītības skolotāja Nora 
Ķibilda-Kinna par radošu un aktīvu darbu 
interešu izglītībā;

• darbiniece Sandra Laudiņa par 
no zīmīgu ieguldījumu pirms skolēnu un 
skolēnu veselības nospirināšanā, veselīga 
dzīvesveida popularizēšanā, produktī-
viem risinājumiem skolas vides un mikro-
klimata pilnveidē un veiksmīgu sadarbību 
ar izglītojamo vecākiem.

No Stalbes vidusskolas struktūrvienī-
bas Auciemā atzinību saņēma:

• skolotāja Līga Mača par radošu un 
kvalitatīvu darbu pirmskolas vecuma 
bērnu izglītošanā un audzināšanā, un 
veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecā-
kiem;

• skolotāja Daiga Bērziņa par atsau-
cību un apzinīgu darba pienākumu pildī-
šanu;

• skolotāja Kristīne Audickiene par 
radošu un kvalitatīvu darbu pirmskolas 
vecuma bērnu izglītošanā un audzinā-
šanā;

• darbiniece Liene Oraševska par 
ap zinīgu darba pienākumu pildīšanu;

• darbiniece Daiga Buša par centīgu 
darba pienākumu pildīšanu un radošu 
ieguldījumu grupas telpu estētiskā nofor-
mējumu veidošanā

• darbiniece Margita Zariņa par apzi-
nīgu darba pienākumu veik šanu un iegul-
dījumu pirmsskolas estētiskā noformē-
juma veidošanā.

No Straupes pamatskolas atzinību 
saņēma:

• skolotāja Indra Abzalone par nesav-
tību un pašatdevi, atbildību un radošumu 
uzticēto pienākumu veikšanā pirmskolā;

• skolotāja Vita Ekerte par nesavtību 
un pašatdevi, atbildību un radošumu uzti-
cēto pienākumu veikšanā pirmskolā;

* skolotāja Zane Berga par mērķtie-
cīgu skolēnu talantu attīstīšanu;

• skolotāja Sanita Kārkliņa par pašat-
devi ikdienas mācību darbā un augstiem 
sasniegumiem mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos;

• skolotāja Evija Tiltiņa par radošu, 
atbildīgu un rezultatīvu darbu eko skolas 
aktivitāšu īstenošanā;

• skolotāja Iveta Adamsone par pašat-
devi darbā ar speciālās izglītības prog-
rammas apgūsto šajiem bērniem un sko-
lēnu ie  sais tīšanu projektā “Esi līderis”;

• skolotāja Aiva Gūtmane par rado-
šumu un profesionalitāti vēstures pa -
sniegšanā un augstiem rezultātiem vēstu-
res eksāmenā;

Turpinājums 5. lpp.

pie detālplānojuma izstrādes vadītāja, 
teritorijas plānotāja Ingvilda Krišjāņa 
Baltpurviņa. Tālrunis uzziņām 27809705, 
e-pasts: krisjanis.baltpurvins@pargau-
jasnovads.lv. 

Ar detālplānojuma grafiskajiem mate-
riāliem var iepazīties Pārgaujas novada 
pašvaldības mājas lapā http://pargaujas-
novads.lv/ sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNO-
ŠANA/DETĀLPLĀNOJUMI

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz 
līdz 19.11.2018., nosūtot pa pastu, Pār-
gaujas novada domei, adrese: „Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV–4151 vai elektroniski uz e-pasta adresi 
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
ar norādi “Priekšlikumi detālplānojuma 
izstrādei”.

mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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Astrīde Rozīte, 
biedrības Slow Food Straupe 
valdes priekšsēdētāja

Ar pārliecību par mūsu gas-
tronomiskā mantojuma un 
tradīciju saglabāšanas nepie-
ciešamību Pārgaujas novada 
biedrības Slow Food Straupe 
delegācija ir atgriezusies no 
starptautiskās pārtikas izstādes 
Terra Madre Salone del Gusto 
2018  Turīnā, Itālijā, kur kopā ar 
150 valstu mazajiem ražotājiem 
vienojās apzinīgi un atbildīgi 
rūpēties par kopējās ekosis-
tēmas uzlabošanu un aicināja 
ikvienu rūpīgāk izvēlēties pār-
tikā lietotos produktus.

Terra Madre Salone del Gusto 
ir grandiozs projekts, kas reizi 
divos gados Turīnā, Itālijā, kopā 
pulcē mazos pārtikas ražotājus, 
zemniekus, zvejniekus, pavārus 
un visus, kam rūp mūsu planē-
tas ekoloģiskās vides līdzsvara, 
bioloģiskās daudzveidības un 
gastronomiskā mantojuma 
saglabāšana. Tā sākums ir mek-
lējams 1996. gadā, kad Turīnā 
pirmo reizi notika mazo ražo-
tāju izstāde-kongress Salone del 
Gusto (Garšas salons), un kas 
ar laiku tika apvienots ar Terra 
Madre (Māte Zeme)  pasākumu, 
kas 2004. gadā  pirmo reizi 
pulcēja 5000 delegātu no 131 
valsts. 

Šogad starptautiskās aso-
ciācijas Slow Food rīkotajā 
pasākumā Terra Madre Salone 
del Gusto satikās dažādu kon-
tinentu iedzīvotāji no 150 val-
stīm, kuri dažādās reģionālajās 
tikšanās reizēs, konferencēs, se-
mināros un darba grupās deba-
tēja un sprieda par tīru, labu un 

Biedrība Slow Food Straupe kopā ar 
pasaules mazajiem pārtikas ražotājiem 
aicina mainīt ēšanas paradumus

godprātīgi audzētu pārtiku, par 
cīņu ar lielajiem ēdiena atkri-
tumiem, par jūras resursu sau-
dzīgu izmantošanu, par sēklu 
bankas saglabāšanu un zemes 
resursu atjaunošanu, par kat-
ras valsts un reģionu gastrono-
miskā mantojuma un kultūras 
saglabāšanas nepieciešamību. 

Dienas kārtībā bija iekļauti 
daudzi mums aktuāli jautā-
jum, bet uzsvaru šoreiz Slow 
Food organizācija lika uz jau 
iepriekšējā gadā Slow Food kon-
gresā Ķīnā izstrādāto kampaņu 
ar logo un moto – Pārmaiņu 
Ēdienkarte. Ir skaidrs, ka Slow 
Food šajā sauklī atkal spēlējas 
ar simboliem, gluži tāpat kā 
organizācija to dara savā nosau-
kumā un simbolā – gliemezītis. 
Tā liek aizdomāties par ēšanas 
paradumiem un manīt mūsu 
domāšanu par lietām, kas liekas 
pašsaprotamas

Globālā pārtikas aprites 
sistēma ir viena no klimata 

pārmaiņu fundamentālajiem 
iemesliem. Tā rada no 44% līdz 
57% siltumnīcas efektu izraiso-
šās gāzes. Pie kam, piektā daļa ir 
intensīvās lopkopības rezultāts. 
Pesticīdu, herbicīdu, fungicīdu 
un citu vielu pielietošana lauk-
saimniecībā, pārtikas audzē-
šana visa gada garumā, neat-
karīgi no sezonas, pārstrāde, 
iepakojums un piegādes ķēdes 
– visas šīs cilvēku saimnieciskās 
darbības izraisa vidi degradē-
jošu rezultātu. 

Ko tad mēs īsti varam darīt? 
Mēs varam pirkt pārtiku no 
vietējiem zemniekiem, mēs 
varam padomāt par gaļas patē-
riņu savā ēdienkartē, par to, cik 
kvalitatīvu gaļu mēs pērkam un 
vai mums tā tiešām nepiecie-
šama vairākas reizes dienā, mēs 
varam domāt rūpīgāk par to, cik 
pārtikas iepērkam un ievieto-
jam savā ledusskapī, lai pēcāk 
ar iztecējušiem termiņiem 
nebūtu jāizsviež mēslu kastē, 

mēs varam rudenī ēst mūsu vie-
tējos dārzos augušus ābolus un 
plūmes, nevis tālus ceļus mēro-
jušus eksotiskus augļus un vēl 
daudzas, daudzas lietas varam 
darīt, kas var palīdzēt saglabāt 
planētas resursus. 

Arī biedrība Slow Food 
Straupe šajā Terra Madre pasā-
kumā bija rosīga un aktīva 
dalībniece, pārstāvot savu val-
sti Latviju. Izstādes stends bija 
noformēts zem logo Earth Mar-
ket Straupe, jo biedrība ar regu-
lāro Straupes lauku labumu 
tirdziņu Straupes Zirgu pastā 
ir vienīgā Baltijā, kas iekļauta 
starptautiskās asociācijas Slow 
Food projekta Earth Market 
(Zemes tirgus) zemnieku un 
mazo ražotāju saimē. Šoreiz 
stendā varēja iepazīt Raiskuma 
labumu darītavas alu, zemnieku 
saimniecības Zutiņi lielisko 
pupiņu kolekciju, kas raisīja 
lielu interesi apmeklētajos un 
pašos Terra Madres dalībniekos, 
un zemnieku saimniecības Virši 
kaņepju produkciju.

Savukārt biedrību pārstā-
vošie pavāri Ēriks Dreibants 
un Baiba Smilga starptautis-
kajā garšu laboratorijā sniedza 
nelielu ieskatu latviešu virtu-
ves noslēpumos. Baiba Smilga 
atklāja idejas, cik daudzos vei-
dos un garšīgi var pagatavot 
pupiņas, bet Ēriks Dreibants 
sniedza brīnišķīgu atklāsmi par 
nēģu zvejas un ēšanas para-
dumiem Latvijā tiem, kuri šo 
apaļmutnieku pagaršoja pirmo 
reizi dzīvē. Paldies Carnikavas 
novada uzņēmumam SIA Kru-
pis, kas dāsni atvēlēja Terra 
Madres aktivitātēm savu pro-
dukciju. Bet viens no galvena-

jiem Ērika brauciena mērķiem 
bija sabiedrībā pazīstamā šef-
pavāra iespēja pievienoties jau-
nam projektam – Slow Food Šef-
pavāru Aliansei. Ēriks Dreibants 
ir patiess Slow Food filozofijas 
īstenotājs dzīvē un šī pievieno-
šanās, kā to paziņoja Slow Food 
Baltijas reģiona koordinatore, 
varētu notikt visdrīzākajā laikā.

Biedrība Slow Food Straupe ir 
nodibinājusi veiksmīgu sadar-
bību ar Dārzkopības Institūta 
zinātnieci Līgu Lepsi, kura pie-
vienojās biedrības delegātiem 
braucienā un Turīnā uzstājās 
seminārā par zemes auglības 
uzlabošanu.

Biedrība Slow Food Straupe 
ir atgriezusies no Turīnas ar 
pārliecību par mūsu gastrono-
miskā mantojuma un tradīciju 
saglabāšanas nepieciešamību. 
Līdzīgi kā muzeji glabā savas 
vēsturiskās liecības, tā mēs 
varam saglabāt un ikdienā lie-
tot mūsu senču atstāto kulināro 
kodu. Tomēr nezaudējot apzinī-
gumu un atbildību ne tikai par 
savu sētu, bet turot rūpi par 
visu mūsu kopējām mājām - 
planētu Zemi.

Brauciens notika ar starp-
tautiskās asociācijas Slow Food 
International, Pārgaujas novada 
pašvaldības un Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras 
atbalstu pasākuma “Starptau-
tiskās konkurētspējas veicinā-
šana” ietvaros, ko līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds. 

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

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

Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts 
dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas 
novada uzņēmējiem. Preču zīmes no -
likums ar Pārgaujas novada domes 
lēmumu 23. augusta domes sēdē 
tika apstiprināts. To atļauts 
izmantot uzņēmēju mārketinga 
un reklāmas materiā los, t.sk., 
veidlapās, pasākumu vizuālajā 
noformējumā, vizītkartēs, spie-
dogos, pre ču iepakojumā. 

Preču zīme ļaus gan mums pašiem – 
novada iedzīvotājiem –, gan novada 
viesiem labāk pamanīt un novērtēt tos 
pakalpojumus un tās preces, ko piedāvā 
Pārgaujas novada uzņēmēji. Zīmes mēr-

Uzņēmējiem pieejama preču 
zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”

ķis ir veicināt vietējo preču apmaiņu un 
mudināt tūristus iegādāties tieši novadā 
radītos, ar preču zīmi marķētos preces un 
pakalpojumus. 

Lauku teritorijā, kur darbojas mazi 
uzņēmumi, ikkatrs ražojums vai pakal-
pojums ir kā autordarbs. Tāpēc aicinām 
uzņēmējus pieteikties preču zīmes “Radīts 

Pārgaujas novadā” izmantošanai. 
Lūgums ieinteresētos uz ņē-

mējus iepazīties ar preču zīmes 
nolikumu, kas pieejams Pārgau-
jas novada mājaslapā, sa daļā 
“uzņēmējdarbība”. 

Lai turpmāk izmantotu preču 
zīmi, uzņēmējam jāiesniedz raks-

tisks pieteikums. Pieteikuma veid-
lapa atrodama nolikuma pielikumā. 

Vairāk informācijas par preču zīmi un 
tās saņemšanu –

Rudīte Vasile, tālr. 29464946

Pārgaujas novada pašvaldība aicina 
saimnieciskās darbības veicējus vēl līdz 
31. oktobrim pieteikties konkursam par 
“Par norāžu zīmju saņemšanu preču 
zīmes “Radīts Pārgaujas novadā” lietotā-
jiem”.

Konkursa mērķis ir paaugstināt Pār-
gaujas novada ražotāju un pakalpojumu 
sniedzēju konkurētspēju, uzlabojot pro-
duktu un pakalpojumu informatīvo pie-
ejamību, tā veicinot to atpazīstamību, 
pārdošanas apjoma pieaugumu un Pār-
gaujas novada popularizēšanu.

Pieteikties uz norādes zīmi var jeb-
kura fiziska vai juridiska persona, kas 
savu saimniecisko darbību veic Pārgaujas 
novada teritorijā un kura ir pieteikusies 
preču zīmes “Radīts Pārgaujas novadā” 
lietošanai.

Pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz 
Konkursa pieteikums uz noteiktas veid-

lapas. Pieteikumu var iesniegt personīgi 
vai nosūtīt pa pastu Pašvaldībai “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4151, ar norādi “Pieteikums konkur-
sam par norāžu zīmju saņemšanu preču 
zīmes “Radīts Pārgaujas novadā” lietotā-
jiem”.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas 
termiņu – š. g. 31. oktobris.

Uzņēmēji! Izmantojiet šo pašvaldības 
sniegto atbalstu savas produkcijas un 
ražotnes popularizēšanai!

Ar konkursa nolikumu, pieteikuma 
veidlapu un pieteikuma veidlapu preču 
zīmei “Radīts Pārgaujas novadā” var iepa-
zīties Pārgaujas novada mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv.

Kontaktinformācija: 
Attīstības plānošanas nodaļas speci-

āliste Rudīte Vasile, tālr. 29464946, 
e-pasts rudite.vasile@pargaujasnovads.lv.

Uzņēmējus aicina 
pieteikties konkursā par 
norādes zīmju saņemšanu

Biedrības Slow Food Straupe pārstāvji izstādē Terra Madre Salone del 
Gusto. Foto: Publicitātes foto

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Skolotāju dienas pasākumā sumināti Pārgaujas 
novada pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki

tikas un sociālo zinību skolotāja, 
pirmsskolas izglītības skolotāja. 
Viņa vada interešu izglītības 
projektu “Esi Līderis” un mate-
mātikas pulciņu “Radošā mate-
mātika”. Skolotāja sagatavo sko-
lēnus matemātikas olimpiādēm 
un konkursiem, piedalās pro-
jekta “Esi Līderis” konkursos un 
aktivitātēs. Gadu no gada skolo-
tāja var lepoties ar sasniegu-
miem mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos.  I. Paegle 
vienmēr ir gatava pārmaiņām 
un izaicinājumiem, meklē arvien 
jaunus risinājumus, lai uzlabotu 
savu darbu. Atvērta pozitīvai  
sadarbībai ar lieliem un maziem. 
Kolēģi atzīst, ka Ilze ir maiga un 
harmoniska būtne, estēte, prak-
tiska un saimnieciska. Drau-
dzīga, prot saglabāt mieru, neceļ 
vērtu ūdensglāzē.

Titulu “Gada pedagogs” iegūst 
Straupes pamatskolas skolotāja 
Dana Gaile. Dana ir angļu valo-
das skolotāja, kura ik gadu pras-
mīgi sagatavo audzēkņus olim-
piādēm, konkursiem. Gadu no 
gada arī paaugstinās Straupes 
skolēnu zināšanas angļu valodā. 
Par to liecina 9. klašu noslēguma 
valsts pārbaudes darbu rezul-
tāti.  2017./2018. mācību gadā 
eksāmenā vidējais vērtējums 
bija 8,7 balles. Lai sasniegtu šos 
augstos rezultātus, skolotāja 
Dana arī sistemātiski izglītojas. 
2018. gada aprīlī skolotāja veik-
smīgi novadīja Pārgaujas novada 

skolu jaukto komandu erudīcijas 
konkursu “Latvijai 100”, Augustā 
skolotāja arī piedalījās izglītojo-
šās un atpūtas nometnes “Četras 
atslēgas” plānošanā un orga-
nizēšanā. Aktīvi iesaistās visās 
skolas norisēs. Skolotāju rak-
sturo cieņpilna attieksme pret 
kolēģiem un vecākiem, labes-
tība, laipnība un prasmīgums 
pret skolēniem, kā arī pamatīgas 
zināšanas mūsdienu tehnoloģiju 
pielietošanā mācību procesā un 
ārpusklases pasākumos. 

Pateicība par darbu tika 

Turpinājums no 3. lpp.

• darbiniece Inese Cinovska 
par ilggadīgu iegul dījumu un 
pašatdevi, veicot skolas dežu-
ranta pienā kumus;

• darbiniece Inese Koz-
lovs ka par atsaucību un pozitī-
vis mu, ikdienas pienākumus vei-
cot;

• darbiniece Ilze Gaile par 
profesionālu, atbil dīgu un nesav-
tīgu pienākumu veikšanu, skolas 
lietvedību kārtojot.

Izvēloties titula “Gada peda-
gogs” ieguvēju, komisija vieno-
jās par divu balvu piešķiršanu – 
gada pedagoga veicināšanas 
balva un gada pedagogs. 

Gada pedagoga veicināšanas 
balvu iegūst Ilze Paegle no Stal-
bes vidusskolas, kas ir matemā-

izteikta arī izglītības iestāžu 
direktorēm – Straupes pamat-
skolas direktorei Ligitai Krūmi-
ņai, Stalbes vidusskolas direk-
torei Jolantai Dzenei, kā arī 
Raiskuma internātpamatskolas- 
rehabilitācijas centra direktorei 
Lolitai Žagarei. Paldies arī Helī 
Opincānei, kura bija Raiskuma 
skolas direktore iepriekšējā mā-
cību gadā. 

Pēc atzinību pasniegšanas 
Pārgaujas novada izglītības ies-
tāžu pedagogus un skolu darbi-
niekus ar skanīgām dziesmām 

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 veltīts 
kādam konkrētam novada uzņē-
mumam – oktobra mēnesis z/s 
“Jaunzemi”. Uz sarunu tiekos ar 
tās saimnieku Jāni Plūmi. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad un 
kā radās ideja par šādas saim-
nieciskās darbības uzsāk-
šanu? Kā ideja attīstījusies?

Jānis Plūme (J.P.): Zemnieku 
saimniecības aizsākumi meklē-
jami 1995. gadā, kad tā ir dibi-
nāta un arī reģistrēta. Iesākām 
ar trīs slaucamām govīm un 
dažām sivēnmātēm, tomēr laika 
gaitā saimniecība ir attīstījusies 
un izaugusi. Pirmajos darbības 
gados lielākā daļa darbu tika 
darīti ar rokām, bet 2011. gadā 
ieguvām Eiropas projektu finan-
sējumu un uzcēlām lielāku, pra-

Rūpējamies par visu paši

sībām atbilstošu kūti, bet 2013. 
gadā šķūni. Savukārt 2014. gads 
saimniecībai bija pārmaiņu 
laiks – pavisam atteicāmies no 
cūku audzēšanas un cūkgaļas 
tirdzniecības. 

I.B.: Ko saviem klientiem 
piedāvājat?

J. P.: piedāvājam svaigu, 
kvalitatīvu liellopu gaļu, kā 
arī kādu laiku piedāvājumā ir 
svaiga broilera gaļa. Cenšamies 
visu procesu nodrošināt jau no 

paša sākuma, piemēram, ražot 
barību, tādēļ varam garantēt 
produkcijas kvalitāti. 

I.B.: Kur var iegādāties z/s 
“Jaunzemi” produkciju?

J.P.: Zemnieku saimniecības 
produkciju iespējams iegādā-
ties Cēsu tirgū, kur klienti jau 
mūsu produkciju ir iecienījuši. 
Nedēļā tiek pārdots apmēram 
viens bullis, kas ir 250–300 kg 
gaļas. Pieprasījums tiešām ir. 
Vēl klientiem ir iespēja sazinā-

ties ar mani, atbraukt produkci-
jai pakaļ. Ja klients izsaka tādu 
vēlmi, varam vienoties arī par 
piegādi.  

I.B.: Kādas ir galvenās z/s 
“Jaunzemi” vērtības?

J.P.: Lai viss izdotos, strādā-
jam praktiski visa ģimene. Nav 
tā, ka es un sieva cīnītos divatā. 
Palīdz arī bērni. Tieši tāpēc 
saskatām nākotni. Visu, kas ir 
sasniegts un padarīts, būs kam 
atstāt. Šis ir kļuvis par ģime-
nes uzņēmumu, un tieši ģimene 
ir labākā komanda un lielākie 
palīgi. Komanda ir vērtība – 
ikdienā tiek nodarbināti pieci 
cilvēki, bet tad, kad ir aktuālie 
sezonas darbi, tad ņemam vēl 
palīgus. Noteikti varu apgalvot, 
ka visi darbinieki ir lieliski – 
palīdz realizēt manas dullās 
idejas, ir uzticami, darbīgi un 
strādīgi. 

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

J.P.: Neesam definējuši kon-
krētu mērķauditoriju. Mums ir 
savi pastāvīgie klienti, kas zina 
un regulāri iegādājas z/s “Jaun-
zemi” produkciju, jo viņi zina, 
ka paši par visu rūpējamies, un 
produkciju neiepērkam. Mums 
ir svarīgi pastāvīgie klienti, taču 

vienmēr priecājamies par jeb-
kuru jauno interesentu. 

I.B.: Kādas mārketinga akti-
vitātes tiek veiktas?

J.P.: Jāatzīst, ka labākā rek-
lāma ir klientu atsauksmes, ko 
tie nodod cits citam. Atsevišķas 
mārketinga aktivitātes neesam 
veikušu, jo mums labāk patīk, 
kad par mums runā produkta 
kvalitāte. Mūsu darbība nav arī 
tik plaša, un dotajā brīdī papil-
dus reklāma nav nepieciešama. 

I. B.: Kāds būtu jūsu novē-
lējums jaunajiem uzņēmējiem 
vai tiem, kuri grasās uzsākt 
uzņēmējdarbību?

J.P.: Jebkura uzņēmējdarbības 
uzsākšana ir smags darbs, bet 
galvenais ir mērķtiecīgi doties 
pretim saviem mērķiem. Ir ļoti 
pacietīgi jāstrādā, bet novēlu, 
lai arvien vairāk jauniešu būtu 
mērķtiecīgi un vēlētos darboties 
tieši laukos, jo te ir potenciāls.

Sakām sirsnīgu paldies Jānim 
Plūmem par jauko sarunu. Ja 
arī Jums ir radusies interese 
par z/s “Jaunzemi” piedāvāto 
produkciju, vairāk informācijas 
var iegūt, sazinoties ar J. Plūmi 
pa tālr. 29427092 vai, rakstot 
e-pastu jaunzemi07@inbox.lv .  

un jautriem, sirsnīgiem stāstiem 
priecēja Dailes teātra dziedošie 
aktieri Lauris Dzelzītis un Gun-
dars Silakaktiņš. 

Pārgaujas novada pašval-
dība novēl pedagogiem un skolu 
darbiniekiem turpināt tikpat 
radošu un pašaizliedzīgu darbu 
gan skolēnu izglītošanā, gan sko-
las tēla un attīstības veidošanā! 
Lai panākumiem un piedzīvoju-
miem bagāts 2018./ 2019. mā-
cību gads!

Dana Gaile – titula “Gada 
pedagogs” ieguvēja.

Pārgaujas novada pedagogi un skolu tehniskie darbinieki. Foto: Solveiga Ruska

Zemnieku saimniecības “Jaunzemi” īpašnieks Jānis Plūme kopā ar 
sievu Egitu dodas uz Saimniekballi.

mailto:jaunzemi07@inbox.lv
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Grieta Grosberga,
senioru pasākuma organizatore

...Vēl vienu vasaru gribējās 
salasīt plaukstā un noglabāt 
dvēseles apcirkņos dziļi, bet 
va sara nelasās plaukstā, varbūt 
tā arī labi, tā aizlido gājputniem 
līdzi, prom no ziemas, no pasaules 
saltās... 

Laikā, kad pagrabos apcir-
kņi un plaukti pilni ar bagātī-
gām rudens veltēm, kad biežāk 
pavēršam skatienu pret debe-
sīm, kur gājputni mums sveikas 
māj, novadā tika svinēta Senioru 
diena. Tika klāti balti galdauti, 
vāzēs greznojās cēlas dālijas, 
krāsainas asteres, miķelīši.

Par godu Miķeļiem jeb Apju-
mībām, dainās tiek saukts par 
Maizes tēvu, tika sarūpēta 
izstāde no dārza veltēm. Novada 
seniori sanesa interesantus 
augus un dārzeņus. Neizpalika 
ar mīlestību veidots dārzeņu 
“Pēterītis”. Burciņās ogu ievārī-
jumi, dažādu garšu marinēti gur-
ķīši, salāti... Gaujmalas bišu dra-
vās ievākts dažādu ziedu medus, 
skalu grozos āboli un bumbieri. 

No tuvējām lauku viensē-
tām, gan tālāku ceļu mērojuši, 
pasākuma apmeklētāji ieradās 
priecīgi par atkalredzēšanos.
Kaimiņu novada Liepas pagasta 
amatierteātris “Krams” izrā-
dīja Elīnas Zālītes lugu “Bīs-
tamais vecums”. Izrāde divu 
stundu garumā, pamācoša, jo 
dzīvē gadās arī tā. Kā jau Miķe-
ļos, aktieri dāvanā saņēma lielo 
ķirbi, lai nākamā mēģinājumā 

varētu svinēt ķirbju balli. 
Mazajā zālē varēja aplūkot 

vaidavietes Initas Jurgenber-
gas gleznu izstādi. Akvareļos – 
vaļasprieks, grafikā – sirdsdarbs. 

Senioru dienas cienastam 
saimniece Mudīte vārīja sātīgu 
zupu, Rožkalnu maiznieki un 
Raiskuma labumu darītāji dā -
vināja lielos maizes klaipus. Sie  ra 
gatavotāja Vita cienāja ar ķimeņu 
sieru, bet Vilma cēla galdā cibiņu 
ar sviestu.  Baudījām svētku kliņ-
ģeri, kafiju un ogu sulas. 

Novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Imants Kalniņš 
un pašvaldības sociālā dienesta 
vadītāja Anita Kalniņa pateicās 
senioriem par možu garu un 
vēlmi darboties. Novada domes 
deputāte Guna Rukšāne un paš-
valdības kultūras pasākuma 
vadītāja Madara Lasmane kopā 
ar senioriem dalījās zināšanās 
par Miķeļu dienas paražām un 
ticējumiem. Zinošākie un aktīvā-
kie dāvanā saņēma tulpju sīpo-
lus no “Jaunrūju” puķu dārza. 

Lai pasākums izdotos kā iece-
rēts, bez līdzcilvēku atbalsta 
nekādi neiztikt. Ar transportu 
izlīdzēja kaimiņiene Gunta. Lau-
ris, Agris un Valda sanesa galdus, 
Adrija sakārtoja vāzēs ziedus. 
Saņemot praktisku atbalstu, tad 
arī viss dienas nogurums pagaist 
kā nebijis, un var darboties tālāk.  

Paldies novada pašvaldībai 
par finansiālu atbalstu un trans-
portu apmeklētāju nokļūšanai 
uz pasākumu. Paldies ikvienam, 
kas pielika roku, lai viss izdotos, 
kā iecerēts!

Senioru diena 
Stalbē

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 iedzīvotāji bieži vien var 
pastāstīt daudz interesantu 
un vēl neatklātu faktu par 
savu dzimtu, par novadu, par 
tradīcijām, kultūras dzīvi pirms 
vairākiem gadu desmitiem. 

Termins Latvijas simtgade 
jau 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.

Oktobrī kopā ar Raiskuma 
pagasta bibliotekāri Gitu Vilciņu 
dodamies uz Raiskuma pagasta 
Lenčiem, kur tiekamies ar Rutu 
Dzelmi, kuras dzīve saistās ar 
Lenčiem.  

“Esmu dzimusi mājā ar 
no saukumu “Audēni”, kas 
atradās netālu no Bauža ezera”, 
iesāk Rutas kundze. “Tur esmu 
dzimusi un uzaugusi. Neesmu 
dzimto pusi pametusi. Šajā 

apkārtnē mēs tādi vien trīs 
esam palikuši. Vecākiem bijām 
divi bērni – es un māsa, kura ir 
par mani četrus gadus vecāka.” 
R. Dzelme pastāsta, ka abas ar 
māsu skolā gājušas Cēsīs. Lai 
nevajadzētu katru dienu mērot 
garo ceļu no skolas un atpakaļ 
vai dzīvot internātā, abas māsas 
dzīvojušas pie kādas paziņas: 
“Viņa bija vientuļa – vīrs un 
bērni bija miruši. Mani vecāki 
apgādāja tantiņu ar produktiem 
un lauku labumiem. Tā bija kā 
īres maksa par to, ka pie viņas 
dzīvojām. Spilgti atceros to laiku, 
kad cukuru varēja dabūt, vien 
izstāvot gadu rindu, un tikai 
pus kilogramu vienam cilvēkam. 
Saimniece gāja stāvēt rindās, bet 
mēs ar māsu, kā beidzās skola, tā 
uzreiz gājām pie viņas, lai varētu 
dabūt vairāk tajā laikā tik vērtīgo 
preci. Visu skolas laiku pie 
viņas nodzīvojām, bet nedēļas 
nogalēs ar kājām mērojām ceļu 
uz “Audēniem”.” Ruta Dzelme 
atklāj, ka mājupceļš bijis garš un 

nogurdinošs.
“Tad, kad beidzu skolu, mam-

ma saslima. Māsa jau bija sākusi 
mācīties māsu skolā Cēsīs, un 
vajadzēja kādu, kurš paliek 
mājās un palīdz mājas darbos. 
Mums bija paliela saimniecība, 
par kuru bija jārūpējas. Tā 
nu es paliku šeit. Dzīvoju pie 
mammas un tēta un sāku strādāt 
kolhozā. Tur pirmais darbiņš 
bija rūpēšanās par cāļiem, bet 
vēlāk strādāju lauka brigādē, 
kā arī par furažieri jeb barības 
izsniedzēju.”

Dzelmes kundze dalās atmi-
ņās arī par izsūtīšanu laiku: “Ar 
cilvēku izvešanu uz Sibīriju sākās 
kolhozu laiki. Es tad vēl biju 
skolniece, bet kāda skolotāja, kas 
bija krieviete, mums pačukstēja, 
ka labāk būs, ja mēs ar māsu 
iesim mājās vai arī slēpsimies 
kaut kur, jo naktī būšot izvešana. 
Mēs abas ar māsu skrējām 
mājās. Un ne jau pa ceļu. Skrējām 
pa mežu, jo mums bija laba 
saimniecība un bija arī bailes 
par to, ka mūs var noķert un kur 
paliksim, ja vecākus aizvedīs. Pēc 
izsūtīšanām mammai un tētim 
bija jābrauc uz “Pastniekiem”, 
kur Dreimanis, kas dibināja 
kolhozu, bija uzmetis galdā 
plinti un teicis, ka tiem, kuri 
nestāsies kolhozā, ir garantēts 
ceļš uz Sibīriju. Cilvēki mierīgi uz 
to parakstījās. Tas nebija nekas 
cits, kā bailes.”

Tālāk R. Dzelmes ceļš veda 
uz Lenčiem, kur viņa ieprecējās. 
“Šajā mājā agrāk bija vistu kūts. 
Vēl tagad atceros, kā te viss 
izskatījās un kur kas atradās. 
Saimniecība nebija rentabla 
un vistu kūti likvidēja. Palika 

Trešais Pārgaujas novada 
jaunatnes mini-forums 
“Pacel Ideju”
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Turpinot 2016. gadā 
iesākto tradīciju, 25. novem-
brī no plkst. 11.00 līdz 16.00 
Auciemmuižā notiks trešais 
Pārgaujas novada jaunatnes 
mini-forums “Pacel ideju”. 

Pagājušajā gadā mini-forums 
tika rīkots ar mērķi vienkopus 
pulcēt Pārgaujas novada jaunie-
šus, iedvesmot tos, izzināt viņu 
iespējas iesaistīties pašvaldī-
bas rīkotajās aktivitātēs, kā arī 
noskaidrot jauniešu vēlmi un 
redzējumu par savu ideju reali-
zēšanu Pārgaujas novadā. Patei-
coties forumam, izveidojās jau-
niešu grupa, kura maziem toties 
mērķtiecīgiem soļiem dodas 
uz priekšu, iepazīstot cits citu, 
apzinot aizvien vairāk novada 
jauniešu un veidojot Pārgaujas 

novada jaunatnes dzīvi krāš-
ņāku. 

Šajā gadā viens no pasākuma 
mērķiem ir radīt jauniešos vēlmi 
uz vēl aktīvāku darbošanos, 
kā arī veicināt to savstarpējo 
komu nikāciju, ideju ģenerē-
šanu un realizēšanu. Pasākuma 
laikā izskanēs vairāki motivējoši 
veiksmes stāsti, kurus pastās-
tīs Pārgaujas novadā dzīvojoši 
vai ar novadu saistīti jaunieši, 
kuri savas idejas jau realizē-
juši un turpina tās attīstīt. Jau-
natnes lietu speciāliste Iluta 

Beķere informēs par izstrādāto 
plānošanas dokumentu “Pār-
gaujas novada jaunatnes politi-
kas stratēģija 2019. līdz 2023. 
gadam”, kā arī rosinās uz kopīgu 
2019. gada aktivitāšu plānošanu. 
Visas dienas garumā ar Pārgau-
jas novada jaunatnes mini-fo-
ruma “Pacel ideju” dalībniekiem 
kopā būs Rīgas Improvizācijas 
teātra aktieris, radio SWH ētera 
balss un pasākumu vadītājs Val-
dis Sils. Gaidāmas arī dažādas 
radošas aktivitātes un saliedēša-
nās spēles.  

Pasākums paredzēts galve-
nokārt Pārgaujas novada jau-
niešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, bet priecāsimies redzēt 
visus interesentus.  

Iepriekšēja pieteikšanās 
pasākumam obligāta.

Piesakies, aizpildot reģistrā-
cijas formu: https://goo.gl/
forms/W4SyBYSabL1Ih1sI2

Uz tikšanos Auciemmuižā!

tukša un tad to atdeva vīram. 
Viņš visu izremontēja, lai būtu 
kur dzīvot. Vīrs bija brigadieris 
kolhozā, kas tad arī palīdzēja 
viņam visu šeit sataisīt,” atceras 
Dzelmes kundze. Viņa pastāsta 
arī to, ka ilga kopdzīve abiem 
nebija lemta, vīrs gājis bojā. 
Esot bijis daudz, par ko jādomā 
un jārūpējas – divas slaucamas 
govis, zirgs, saimniecība un vēl 
divi bērni jāsūta skolā. “Tomēr 
viss bija padarīts”, atzīst Ruta 
Dzelme. “Vienā brīdī pie sevis 
paņēmu arī savus vecākus. 
Pirms tam regulāri braucu pie 
viņiem – uz savām dzimtajām 
mājām, bet reiz ziemā zirgs 
paslīdēja un apgāzās ar visām 
ragavām. Raudādama pēc tam 
braucu pie vecākiem un teicu, lai 
nāk pie manis, jo es vairs nevaru 
pie viņiem šitā braukāt. Viņi 
apdomājās un atnāca,” atminas 
R. Dzelme.

Kad jautājām par hobijiem, 
Rutas kundze pastāsta, ka agrāk 
dejojusi deju kolektīvā, kā arī 
savam priekam cepusi kūkas, 
paticis arī adīt, bet tagad veselība 
to neatļauj. R. Dzelme pastāsta, 

ka lieli palīgi esot mazdēls, 
kurš pļauj zāli, un meita, kura 
uzrauga: “Vispār pa ziemu es 
dzīvoju pie meitas Valmierā, 
bet 1. aprīlī vienmēr braucu uz 
šejieni. Meita mani ļoti uzpasē – 
ja kādreiz nepaceļu telefonu, tā 
viņa uzreiz zvana kaimiņienei.” 
Rutas kundze atzīst, ka meita 
ļoti uztraucas un labi gādā par 
viņu, kas rada drošības sajūtu.

Sakām sirsnīgu paldies Rutai 
Dzelmei par atsaucību un jauko 
sarunu. Vēlam stipru veselību 
un enerģiju, kā arī skaistu 
simtgades gadu. 

Paldies iedzīvotājiem par 
atsaucību, kā arī priekšlikumiem 
par tiem novadniekiem, pie 
kuriem vēl vajadzētu aizbraukt, 
bet ja ir zināms vēl kāds no -
vadnieks, 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 “Pār-
gaujas Novada Vēstis” numu-
riem.

Novadnieku stāsti. Visu mūžu dzimtajā pusē

Ruta Dzelme jaunības dienās. 
Foto no personīgā albuma

https://goo.gl/forms/W4SyBYSabL1Ih1sI2
https://goo.gl/forms/W4SyBYSabL1Ih1sI2
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pēdējo gadu laikā nozīmīgu 
lomu sporta dzīvē Pārgaujas 
novadā ieņēmis arī loka šaušanas 
sports. Tas spējis ieinteresēt un 
kļuvis populārs loka šāvējiem 
dažādās vecuma grupās.

No 17. līdz 22. septembrim 
Gēteborgā, Zviedrijā, notika 
World Archery Eiropas 3D čem-
pionāts, kurā lielisku sniegumu 
rādīja loka šāvēja, straupiete, 
Ketija Nēringa-Martinsone. 

Kā savā mājaslapā www.
archery.lv informē Latvijas Loka 
Šaušanas Federācija, sacensības 
notika šaušanā pa 3D dzīvnieku 
maketiem, kvalifikācija – 2×24 
mērķi ar divām bultām un 
izslēgšanas cīņas individuāli 
pēc jaunā formāta – 22 labākie 
loka šāvēji katrā loka grupā tiek 
sadalīti 4 grupās (pools) un cīnās 
izslēgšanās cīņās atkarībā no 
kvalifikācijā iegūtās vietas. 

Komandu cīņās piedalās 
valsts komanda ar 3 dažādu loku 
šāvējiem un pēc kvalifikācijas 
par medaļām turpina cīnīties 
labākās 8 komandas šaujot pa 
4 mērķiem. Pavisam sacensībās 
4 loku klasēs sacentās 255 loka 
šāvēji no 23 Eiropas valstīm. 

Ketija Nēringa-Martinsone 
sacensībās izcīnīja zelta medaļu. 
Latvijai šī ir pirmā medaļa 3D 
loka šaušanas sacensībās. Lai 
noskaidrotu ko vairāk par loka 
šaušanas lomu Ketijas dzīvē, 
tiekamies uz sarunu. 

Iluta Beķere (I.B.): Kā 
sā kās tava aizraušanās ar loka 
šaušanu?

Ketija Nēringa- Martinsone 
(K.N.M.): Viss sākās pirms pie-
ciem gadiem, kad es uzzināju, 
ka Straupē darbojas loka šāvēju 
klubs “Free Wind Archers”. Biju 
mēģinājusi dažādus sporta vei-
dus, bet loka šaušana man bija 
kas jauns. Radās interese. Aiz-
gāju uz treniņu, bet sanāca tā 
viduvēji. Tomēr trenere Kris-
tīne Šilkina un loku meistars 
Armands Vilisters saskatīja 
manī potenciālu un to, ka ir visas 
iespējas attīstīties. Sākumā gan 
loka šaušanu uztvēru kā hobiju, 
bet nu tagad jau to varētu saukt 
par hobiju, kas mani ievirzījis 
profesionālajā sportā. Tāpēc 
jāsaka milzīgs paldies gan 
Armandam, gan Kristīnei, kuri 
noticēja manām spējām jau pašā 
sākumā.  

I.B.: Kas dod tev motivāciju?
K.N.M.: Es sāku ar loka šau-

šanu nodarboties ziemā, kad 
viss notiek telpās, šaujot pa mēr-
ķiem. Piedalījos sacensībās, bet 
ātri izkritu, man nesanāca tā, kā 
es gribēju. Tad Armands uztai-
sīja loku, kas domāts tieši man 
– tas bija pielāgots manam spē-
kam un ķermenim. Es sapratu – 
sāk izdoties. Katras sacensības ir 

Zelta medaļu Eiropas 3D čempionātā loka
šaušanā izcīna Ketija Nēringa-Martinsone

kā punkts, kas jāsasniedz, jārāda 
labākais sniegums. Ja kaut kas 
nesanāk, es vienmēr sāku anali-
zēt, kas jādara, lai rezultāts būtu 
tāds, kādu es vēlos to redzēt.

I.B.: Kas ir svarīgākais, šau-
jot ar loku?

K.N.M.: Svarīgi ir tas, kā 
loka šāvējs spēj strādāt ar sevi, 
cik nosvērts tu esi. Treniņos 
galvenais nav tikai atvilkt un 
šaut, bet gan tas, kā nostādi 
savu ķermeni. Principā visiem 
šāvieniem būtu jābūt vienādiem, 
bet tas nav reāli, jo katra cilvēka 
ķermenis stresa situācijās reaģē 
citādi. Tāpēc ir ļoti svarīgi prast 
koncentrēties, saglabāt mieru 
un izprast sevi. Treniņos var 
trenēties pa vienam un grupās. 
Tad, kad treniņi ir grupās, ir 
daudz bērnu, kas nozīmē, ka 
ir milzīgs troksnis, citreiz pat 
traucējošs. Tomēr tajā pašā laikā 
tas ir labi, jo pierodi pie skaļuma, 
iemācies izslēgt visu sev apkārt 
un koncentrēties tikai uz mērķi. 
Vēl svarīgi ir neskatīties uz to, kā 
veicas pretiniekam, jo līdzko sāc 
domāt, tā viss aiziet greizi. 

Svarīgs ir arī ekipējums. Pie 
sava loka ir jāpierod, ar to ir 
jāsadzīvo un tad jādara. 

I.B.: Kas ietilpst loka šāvēja 
ekipējumā?

K.N.M.: Pats galvenais ir loks. 
Man, piemēram, ir garais loks jeb 
longbow. Ir arī koka bultas, kuru 
iekšējā struktūra mēdz defor-
mēties, ja tiek aizšauts garām. 
Vizuāli to nevar novērtēt, tāpēc 
regulāri ir jāveic bultu pārbaude 
un izlase. Ekipējumā ietilpst arī 
bultu maks, pirkstu sargs un 
roku sargs, kas pasargā no loka 
stiegras. Agrāk pati no ādas dari-
nāju loka šāvēju aksesuārus, bet 
nu jau kādu laiku to nedaru, jo 
strādāju par skolotāju Valmieras 
Pārgaujas ģimnāzijā. Man ļoti 
patīk mans darbs, tas ir nogur-
dinošs, bet aktīvs un interesants. 
Jūtu arī to, ka lēnām mainās arī 
stereotipi par to, kādam ir jābūt 
skolotājam.

I.B.: Esi aizvadījusi neskai-
tāmas sacensības, varbūt ir 
kādas, kuras īpaši palikušas 
atmiņā?

K.N.M.: Ar vīru pirms diviem 
gadiem ar mašīnu braucām uz 

sacensībām Rumānijā. Gāja neti-
piski labi. Izcīnīju pirmo vietu 
tautas sporta konkurencē. Šajās 
sacensībās uzstādīju pasaules 
rekordu. Jāpiebilst, ka mans 
rezultāts bija augstāks par 
vīrie šu sniegumu, kas man ir ļoti 
būtiski, jo vīrieši ir tā latiņa, pēc 
kuras vados. Sievietes sacensī-
bās bieži vien negrib ar mani 
sacensties un saka, lai startēju 
vīriešu grupā. Viņām nav intere-
santi ar mani spēkoties, jo zina, 
ka spēšu uzvarēt. Vispār vīrieši 
šauj labāk. Es nezinu, kā viņiem 
tas izdodas, bet tā ir. Tāpēc rei-
zēm startēju vīriešu grupā, un 
nu jau arī viņi satraucas par to, 
ka ir apdraudēti. 

Rumānijas sacensībās man 
galvenais nebija medaļa. Pēc 
rekorda uzstādīšanas tika 
saņemtas daudz pozitīvas ziņas 
sociālajos tīklos un tad pārņēma 
sajūta, ka tas nav tikai mans 
rezultāts, bet arī to, kuri juta 
līdzi un domāja labas domas. 

I.B.: Kāda ir sajūta, kad 
zini, ka konkurenti uztraucās, 
sacenšoties ar tevi?

K.N.M.: Jā, varbūt konkurenti 
nedaudz baidās, bet, braucot uz 
lielām sacensībām, arī es nezinu, 
kas būs mani konkurenti, 
arī man ir uztraukums. Loka 
šaušana nedaudz ir laimes spēle. 
Ir svarīgi, kā jūties no rīta – vai 
esi piecēlies labā omā, vai fiziski 
jūties labi, vai ir izdevies izpildīt 
savu rīta rituālu. Jā, loka šāvējiem 
ir savi rīta rituāli – celšanās divas 
stundas ātrāk, rīta vingrošana, 
noteiktas brokastis. Atzīšos, ka 
es savu rīta rituālu neesmu vēl 
izkopusi. Esmu spontāna.

I.B.: Vai, tavuprāt, loka šau-
šanai kā sportam ir izaugsmes 
iespējas?

K.N.M.: Padomju Savienības 
laikā loka šaušana nebija dzīvot-
spējīga un iznīka. Pēc neatkarī-

bas atjaunošanas daži šī sporta 
patrioti nodibināja federāciju. Ir 
pagājis pārāk maz laika, lai būtu 
iespaidīgi rezultāti, tomēr loka 
šaušana paliek arvien populā-
rāka. Esam vēl bērna stadijā, bet 
domāju, ka viss attīstīsies. Loka 
šaušanai nav nekādu ierobežo-
jumu – ne vecuma, ne fiziskā 
ziņā. Ir arī paralimpiskie šāvēji. 

Loka šaušanā ir dažāda veida 
sacensības – šauj pa mērķiem, 
šauj pa zvēru gumijas make-
tiem. Šim sportam, manuprāt, 
ir potenciāls Latvijā. Loka šau-
šanas lielvalstis ir Francija, Spā-
nija. Tur tā daudziem ir darbs, 
bet šeit mēs strādājam, lai varētu 
nodarboties ar šo sportu, jo eki-
pējums nemaksā lēti – labu loku 
var nopirkt par 500 EUR, bet, jo 
labāks loks, jo dārgāk tas maksā. 

I.B.: Kādas atziņas ir devusi 
uzvara Eiropas 3D loka šau-
šanas čempionātā?

K.N.M.: Pagājušajā gadā es 
piedalījos pasaules čempionātā 
Francijā, kur ieguvu 5. vietu, 
kas nodrošināja manu dalību 
Eiropas čempionātā šogad. Pal-
dies jāsaka arī Pārgaujas sporta 
klubam, kas atbalsta loka šāvēju 
klubu “Free wind archers”. 

Jāatzīst, ka sacensībās bija 
ļoti grūti. Bija jāšauj piecas die-
nas, bet lieliski, ka blakus bija 
komanda. Divas dienas norisi-
nājās kvalifikācija, pēc pirmās 
dienas biju piektajā vietā, pēc 
otrās jau 3. vietā. Tad sekoja tur-
nīri, kad bija jāšauj tik daudz, 
kamēr tiek noskaidroti 4., 3., 2. 
un 1. vietas ieguvēji. Biju tikusi 
līdz turnīriem, un man zvanīja 
loku meistars Armands Vilisters 
un teica: “Tu taču esi vikings. Tu 
esi ziemeļu zemē un Tu nevari 
spānietei atdot savu godu”. Iek-
šēji jau domāju, ka būšu 3. vietā 
un arī tad viss būs labi. Brīdī, 
kad jau norisinājās cīņa par 1. 

vietu, es domāju, ka es varu gri-
bēt būt vēl augstāk. 2. vieta taču 
arī būtu baigi labi. Tad atcerē-
jos Armanda vārdus: “Tu nevari 
domāt, ka esi visu izdarījusi, 
dari vēl vairāk”. Īsti pat neat-
ceros, kā viss notika sacensību 
liktenīgajā brīdī, bet pēc tam, 
skatoties video, sapratu, ka visu 
izdarīju mierīgi, bez stresa un 
skaisti. Stāvot uz pjedestāla, 
skanēja Latvijas himna, un es 
biju lepna. Saņēmu daudz labu 
vārdu, atsauksmju un novēlē-
jumu – tas sagādāja tās labākās 
sajūtas. Cilvēki ir izrādījuši inte-
resi atbalstīt manu nodarboša-
nos ar sportu, un tad es sapratu, 
ka ir jāuzkāpj līdz augstākajam 
pakāpienam, lai tiktu pamanīta. 

I.B.: Vai esi izvirzījusi kādus 
mērķus nākotnei?

K.N.M.: Pirms piedalīšanās 
Eiropas čempionātā es teicu, 
ka negribu vairāk nodarboties 
ar loka šaušanu, jo visu jau 
esmu paveikusi. Izlēmu tomēr 
piedalīties un braucu uz tām 
ar domu – kā būs, tā būs. 
Necerēju, ka rezultāts būt tik 
labs, jo Eiropas 3D čempionāts 
ir ļoti svarīgas un nozīmīgas 
sacensības longbow un apvidus 
loka šāvējiem. Tagad man ir 
iespēja šaut ar kompaktloku, 
kas nozīmē, startēt citā klasē 
un citā konkurencē. Domāju, ka 
tas būs nākamais izaicinājums, 
jo man patīk pārmaiņas un tās 
nepieciešamas nemitīgi. Man 
nepatīk stāvēt uz vietas. 

Sakām paldies Ketijai Nērin-
gai-Martinsonei par atsaucību un 
jauko sarunu. Pārgaujas novada 
pašvaldība priecājas un apsveic 
sportisti ar lielisko sniegumu 
un rezultātiem, novēlot sasniegt 
arvien jaunus mērķus, uzstādīt 
labus rezultātus un jaunus 
rekordus. 

Grieta Grosberga

Katra diena ir tikai šodiena,
Diena, kad esi, kad jūti sevi,
Kad dzīvo un esi dzīvs.  
10. oktobrī trīspadsmit no -

vada seniori no visiem pagas-
tiem pašu īrētā autobusā devās 
uz konferenci Gulbenē.  Konfe-
rences moto bija “Esi aktīvs laikā 
un telpā”.

Pasākumā piedalījās pārstāvji 
no 27 Vidzemes pensionāru 
organizācijām un arī no Latga-
les. Konferenci atklāja Gulbenes 
novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Audzišs, novēlot būt 
aktīviem, čakliem, lai visiem pie-

tiek laika, lidojot pāri telpai un 
laikam, neierobežojot sevi laikā, 
būt atvērtiem!  

Muzikālu sveicienu sniedza 
tenors, operdziedātājs, gulbe-
nietis Nauris Indzeris. Gulbenes 
novada pensionāru biedrības 
“Atspulgs - 5” vadītāja Anna 
Vīgan   te savā uzrunā aicināja 
seniorus nesēdēt mājās un risi-
nāt lietas, kas nepieciešamas. 
Galvenais mērķis – lai dzīvotu 
ilgāk, nepieciešamas pozitīvas 
enerģijas. Notika diskusijas. 

Pēc konferences tūrisma gida 
Aleksandra vadībā iepazinām 
Gulbenes pilsētu. Novada Vēstu-
res un mākslas muzejā aplūko-

Novada seniori Vidzemes 
reģiona senioru apvienību 
konferencē Gulbenē

jām Pāvela Ostapceva personā-
lizstādi “Latgales zelta druvas”. 
Mākslinieks vienmēr ir pirmat-
klājējs, jo neviens ne pirms, ne 
pēc viņa nespēj aplūkot notie-
košo tādā veidā un redzējumā. 
Apskatījām Vecgulbenes muižu 
un parku, kā arī Bānīša staciju. 
Iegādājāmies bukletus un suve-
nīrus. Pēc tam devāmies uz Stā-
merienas pagasta “Birzupēm”, 
kur tiek gatavoti svaigie sieri, 
cepta maizīte, gatavoti mājas 
vīni. Degustējām produkciju un 
iegādājāmies sev tīkamāko. 

Paldies novada senioriem par 
možu garu visas zelta rudens 
dienas garumā! 

Ketija Nēringa - Martinsone. 
Publicitātes foto

http://www.archery.lv
http://www.archery.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.

Straupes zirgu pastā 4. un 18. novembrī
Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Uz pasākumu būs transports, kas nogādās uz 
koncertu un pēc uguņošanas vedīs atpakaļ.

Maršruts: 19.00 Raiskums – 19.10 Auciems – 19.20 
Stalbe – 19.30 Straupes pamatskola – 19.35 Plācis – 
19.45 Rozula –  19.55 Stalbe.

Pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem 
veidota filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30. 
gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.

1938. Nabadzīgs mākslinieks Juris Upenājs iero-
das Rīgā no laukiem tajā pašā laikā, kad izsmalcinātais 
Eižens Žibeika atgriežas no gleznošanas Parīzē ar cerī-
bām saņemt sava tēvoča ievērojamo mantojumu. Kamēr 
mākslai uzticīgais Upenājs ar krāsainās Rīgas bohēmas 
palīdzību kāpj arvien augstāk, talantīgais diletants 
Žibeika krīt arvien zemāk. Vecais Žibeika visu savu man-
tojumu atstājis mākslinieku konkursam, kurā tiek pie-
šķirta stipendija mācību braucienam uz Parīzi. Upenājs 
kuratora un kritiķa Kurcuma vadībā sastopas ar mākslas 
pasaules komiskajiem personāžiem un viņu atšķirīgo 
attieksmi pret dzimtajām un pārņemtajām izteiksmes 
formām, pieredz panākumus un izgāšanos, nicinājumu 
un mīlestību... 

Ieejas maksa 2 EUR.

Filma “HOMO NOVUS” 
3. novembrī plkst. 19.00 Rozulas tautas namā

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

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas (EVSD) novem-
bra vidū tiek rīkotas Eiropas Komisijas līdzfinansētā 
projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 
partnervalstīs” ietvaros. Līdztekus Latvijas Pašvaldību 
savienībai (LPS) projektā iesaistījušies vēl 29 partneri, 
pārstāvot gan pašvaldību asociācijas, gan atsevišķas vie-
tējās un reģionālās pašvaldības, kopā veidojot Eiropas 
platformu vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībai. 

EVSD mērķis ir informēt pašvaldības un iedzīvotājus 
par attīstības sadarbību un attīstības izglītību ar aus-
trumpartnerības valstīm. Šīs attīstības sadarbības akti-
vitātes norisinās vienlaikus vairākās valstīs, piemēram 
2017. gadā – Latvijā un vēl 14 Francijas, Itālijas un Spā-
nijas reģionos.

Šogad EVSD aktivitātes Latvijā norisināsies jau trešo 
reizi, aptverot visus Latvijas reģionus. 2016. gadā tās no-
tika Vidzemes plānošanas reģionā, 2017. gadā – Jaun  pils 
novadā. Šogad EVSD aktivitātes no 12. līdz 18. novem-
brim notiks piecās Latvijas pašvaldībās – Bauskā, Līvā-
nos, Skrundā, Engurē un Pārgaujā. 

Pārgaujas novadā EVSD ietvaros skolēniem un jaunie-
šiem tiek organizēts zīmējumu konkurss par tēmu “Vie-
noti dažādībā: Latvija un Gruzija”. Tiks apbalvoti 3 labā-
kie zīmējumu autori 3 vecuma grupās. Apbalvošana 
notiks 17. novembrī Stalbes tautas namā Valsts svētku 
pasākuma ietvaros, kur būs arī iespēja aplūkot skolēnu 
zīmējumus. 

Akcentējot pašvaldības sadar bību ar Riškani rajonu 
Moldovā, kā arī to, ka valsts ir pazīstama ar vilnas izstrā-
dājumu darināšanu, ikviens iedzīvotājs un interesents 
14. novembrī tiek aicināts piedalīties filcēšanas meistar-
klasē Stalbes tautas namā no plkst. 15.00 līdz 18.00, kuru 
vadīs zinoša un radoša filcēšanas meistare Vivita Vītiņa. 

Dalība meistarklasē ir bez maksas, un vietu skaits 
ierobežots. Lai piedalītos, nepieciešama iepriekšēja 
reģistrēšanās, aizpildot pieteikuma formu:

https://goo.gl/forms/1SS28eZ3OxPgjX3P2

Pārgaujas novadā 
notiks Eiropas Vietējo 
solidaritātes 
dienu 2018 aktivitātes

https://goo.gl/forms/1SS28eZ3OxPgjX3P2
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