
Eva Meijere,
projektu vadītāja, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts, arī šogad pavasarī 
norisinājās Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu konkurss. 
Tā mērķis ir sekmēt sadarbību 
starp sabiedrību, pašvaldību 
un uzņēmējiem, kā arī, lai veici-
nātu sabiedrības iesaisti apkār-
tējās vides labiekārtošanā un 
tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanā. Konkursā varēja 
piedalīties biedrības, nodibinā-
jumi, to teritoriālās struktūr-
vienības, kas darbojas Pārgau-

jas novadā, un fizisku personu 
neformālās grupas. Pieteikumu 
iesniegšana notika no 15. marta 
līdz 15. aprīlim, savukārt, to 
realizēšanas laiks no 15. maija 
līdz 15. novembrim. Šajā gadā 
kopumā tika iesniegti deviņi 
projektu pieteikumi – aktivitātē 
“Vides un infrastruktūras sakār-
tošana un labiekārtošana” seši 
projekti, no kuriem apstiprināti 
četri, ar kopējo finansējumu 
1432.85 EUR, bet aktivitātē 
“Sabiedriski kultūras vai izglī-
tojoši pasākumi” trīs projekti, 
no kuriem atbalstīti 2 projekti 
ar kopējo finansējumu 700 EUR.

2018. gadā realizēti 
Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu 
konkursā atbalstītie 
projekti

Neformālā grupa “Mēs Rais-
kumam” konkursā piedalījās 
ar projektu “Raiskuma skolas 
teritorijas labiekārtošana”. 
Projekta pieteikumā kā savu 
mērķi neformālā grupa norā-
dīja gumijas flīžu iegādi, kuras 
paredzēts ieklāt rotaļu laukumā 
zem šūpolēm, atpūtas laukumā 
pie slīdkalniņa, zem pievilkša-
nās stieņiem, pie smilšu kas-
tes. Šāds risinājums atvieglos 
piekļuvi skolēniem ar tehnis-
kajiem palīglīdzekļiem (ratiņ-

Gada nogale ir svētku laiks. Tas ir arī laiks, 
kad tiecamies atskatīties uz aizgājušo gadu, 
tiecamies pabūt kopā ar saviem mīļajiem un 
izvirzām sev jaunus mērķus jaunajam gadam. 
Lai svētku laiks ikvienam nes gaišumu, 
labestību, mieru un saticību! 

Pārgaujas novada domes vārdā,
priekšsēdētājs Hardijs Vents

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  NR. 114  •   2018. GADA 14. DECEMBRĪ

Nāk jaunais gads, 
   nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet nevar sirdi ieputināt sniegā, 
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
                                                   (K. Skalbe)

krēsliem). Projekta mērķis ir 
īstenots, darbos iesaistot arī 
Raiskuma internātpamatskolas-
rehabilitā cijas centra darbi-
niekus un skolēnus pēc brīv-
prātības principa, saņemta arī 
Pārgaujas novada uzņēmēju un 
iedzīvotāju palīdzība.  

Neformālā grupa “Veselā 
miesā – vesels gars” īstenojusi 
projektu “Veselības vingro-
šana senioriem”, iegādājo-
ties vingrošanas inventāru, lai 
spētu palielināt vingrošanas 
dalībnieku skaitu, kas nāk uz 
nodarbībām. Iepriekš aprīko-
jums iegādāts 2012. gadā, taču 
dalībnieku skaits pieaug, tāpēc 
bija nepieciešama jauna inven-
tāra iegāde. Tagad neformālās 
grupas rīcībā ir jauni vingroša-
nas paklāji, hanteles, bumbas 
un vingrošanas gumijas. 

Biedrība “Daibes ilgtspē-
jas centrs” savam projektam 
“Informatīvi stendi dabas takai” 
lūguši pagarinājumu, taču pro-
jekta ietvaros plānots sakārtot 
un labiekārtot vides infrastruk-
tūru – izgatavot un uzstādīt čet-
rus informatīvos stendus dabas 
takas teritorijā Dabas un tehno-
loģiju parkā “URDA”, kas sniegtu 
informāciju apmeklētājiem 
par teritoriju un tajā esošajiem 
objektiem. 

Neformālā grupa “Līdzjutēji 
un Co” projektā “Airex Fitline 
paklāji vingrošanai” bija pare-

dzējuši iegādāties 14 vingo-
šanas paklājus, kas paredzēti 
izmantošanai sporta zālē SK 
“Pārgauja” florbola komandas, 
skolēnu un novada iedzīvotāju 
vajadzībām, taču šis projekts 
tika atbalstīts daļēji, tāpēc rea-
lizēts piešķirtā finansējuma 
apmērā – iegādāti 6 vingroša-
nas paklāji un 5 sensorās adatu 
bumbas. 

Neformālā grupa “Pārgau-
jas novada jaunieši” realizēja 
projektu “Pārgaujas novada 
jauniešu saliedēšanās pasā-
kums “Lauzt robežas””, kurā 
piedalījās 21 jaunietis no 
no vada. Pasākuma mērķis bija 
uzlabot Pārgaujas novada jau-
niešu savstarpējās attiecības, 
rast iespēju jauniešiem meklēt 
savus domubiedrus, kuri turp-
māk vēlētos veidot un padarīt 
aktīvāku jauniešu dzīvi novadā. 
Pasākuma laikā notika dažādas 
aktivitātes, piesaistot arī bied-
rības “Atklāj sevi” trenerus, lai 
veicinātu jauniešu saliedēšanu. 
Projekta rezultātā jaunieši, kuri 
piedalījušies pasākumā, veido 
spēcīgu komandu, kura nākotnē 
varētu būt pamats Pārgaujas 
novada jauniešu organizācijas 
izveidei, tādējādi dodot savu 
ieguldījumu Pārgaujas novada 
Jaunatnes politikas stratēģijas 
īstenošanai. 

Turpinājums 3. lpp.

Projekta “Raiskuma skolas labiekārtošanas” darbu realizēšana

Pārgaujas novada jauniešu saliedēšanās pasākumā “Lauzt robežas”. Foto: Marta Martinsone-Kaša
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Jā, 24 balsis

Nē, mani tas neinteresē
6 balsis

80 %

20 %

Pārgaujas novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 2018. gada 
25. oktobra sēdes lēmumu (pro-
tokols Nr. 174 § 11) „Par Pār-
gaujas novada attīs tības prog-
rammas 2020.–2026. ga dam 
izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta 
Pārgaujas novada attīstības 
programmas 2020.–2026. ga-
dam izstrāde, apstiprināts 
darba uzdevums un izstrādes 
vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir 
vidēja termiņa attīstības plā-
nošanas dokuments. Tās mēr-
ķis ir noteikt Pārgaujas novada 
pašvaldības prioritātes, rīcības 
virzienus un pamatu pašvaldī-
bas īstermiņa plānošanas doku-
mentiem.

Viena no sabiedrības iespē-
jām līdzdarboties Pārgaujas 
novada attīstības programmas 
izstrādē ir, aizpildot iedzīvotāju 
aptauju un izsakot savu viedokli 
par iedzīvotājiem aktuāliem 

Sakarā ar pašvaldības budžeta plānošanu 
2019. gadam, aicinām nogādāt iesniegumus 
sporta klubam “Pārgauja” par plānotajām sporta 
aktivitātēm Pārgaujas novadā 2019. gadā, kuras 
var tikt atbalstītas no pašvaldības līdzekļiem un 
iekļautas pašvaldības budžetā. Iesniegumi tiks 
izskatīti sporta kluba “Pārgauja” valdes sēdē, kas 
norisināsies janvāra sākumā. 

jautājumiem. Aptauju ir iespē-
jams atrast Pārgaujas novada 
mājaslapā sadaļā ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANA/Attīstības prog-
ramma, stratēģija. To iespējams 
izpildīt tiešsaistē, kā arī izdru-
kāt un aizpildītu iesniegt: 

• Valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas 
centrā, adrese: „Iktes”, Stalbe, 
Stalbes pagasts;

• Raiskuma pagastā pašval-
dības ēkā, adrese: “Pagastmāja”, 
Raiskums;

• Straupes pagastā paš-
valdības ēkā, adrese: “Tautas 
nams”, Plācis.

Iedzīvotāju aptaujas termiņš: 
10.12.2018–07.01.2019.

Papildus informācija zva-
not vai, sazinoties elektroniski 
ar Pārgaujas novada teritori-
jas plā  notāju Ingvildu Krišjāni 
Baltpurviņu, tālr. 27809705, 
e-pasts: krisjanis.baltpurvins@
pargaujasnovads.lv

Informācija par Pārgaujas novada 
pašvaldībai piederošo autoceļu 
mehanizētu attīrīšanu no sniega 
2018./2019. ziemas sezonā

Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA,,SHAF” Jānis Herbsts, tālr. 29438550

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts Z/S,,Jaunzemi” Jānis Plūme,  tālr. 29427092

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr. 29327223.

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 
Ilvars BALODIS tālr. 29453168

Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr. 29327223

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”,  tālr. 29327223
Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 

Druvis KREITUZIS tālr. 22009250
Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA,,Vidzemes Betons”, Guntars Zicāns,  tālr. 28282165

7. maršruts Strīķu–Miglaču ceļu 
saraksts SIA,,Vidzemes Betons”, Guntars Zicāns,  tālr. 28660835

8. maršruts Auciems ceļu saraksts SIA “Rok un Būvē” Andris Beķeris,  tālr. 26626266

9. maršruts Kūduma ceļu saraksts Z/S,,Jaunzemi” Jānis Plūme,  tālr. 29427092
Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 

Andris ERENBOTS tālr. 26529894
Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem par māju ceļu attīrīšanu no sniega pašiem jāsazinās ar norādītajām 
kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

Lai uzlabotu elektroapgādes 
drošumu un kvalitāti klientiem 
Amatas, Priekuļu, Raunas, Pār-
gaujas, Līgatnes un Vecpiebal-
gas novadā, AS “Sadales tīkls” 
šo novadu teritorijā šogad 
kopumā atjaunos zemsprie-
guma un vidējā sprieguma elek-
trolīnijas 100 km garumā un 
rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 
36 transformatoru apakšsta-
cijas. Elektrotīkla atjaunošanā  
kopumā plānots ieguldīt vairāk 
nekā 2,1 miljonu eiro, ievēro-
jami uzlabojot elektroapgādi 
vairākiem tūkstošiem klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Lat-
vijā mērķtiecīgi atjauno un 
uzlabo elektrotīklu, paaugsti-
not un uzņēmumu elektroap-
gādes drošumu un kvalitāti. 
Elektrotīkls ir veidojies vēs-
turiski, tādēļ tā atjaunošanu 
uzņēmums veic pakāpeniski, 

Pārgaujas novada 
pašvaldība aicina 
aizpildīt attīstības 
programmas aptauju

Iespēja iesniegt idejas par aktivitātēm 
sporta nozarē, kas var tikt atbalstītAs 
no pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā

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. 
Decembra mēnesī tika uzdots 
jautājums – vai sekojat līdzi 
jaunās valdības veidošanas 
procesiem?

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Iesniegumi jānogādā klientu apkalpošanas 
centrā, Stalbē, “Iktēs”, līdz 2019. gada 4. janvā-
rim (ieskaitot). 

Iesniegumus adresēt sporta klubam “Pār-
gauja”. Jautājumu gadījumā sazinieties ar sporta 
kluba “Pārgauja” valdes priekšsēdētāju Monvidu 
Krastiņu (tālr. 29469759).

Kopš 13. Saeimas vēlēšanām 
2018. gada 6. oktobrī nevienam 
politiskajam spēkam, kuram 
Valsts prezidents uzticēja valdī-
bas veidošanu, tas nav izdevies. 

Iesākumā ministru kabineta 
veidošana tika uzticēta Jaunās 

Konservatīvās partijas līderim 
Jānim Bordānam, kura nominā-
ciju Raimonds Vējonis atsauca, 
jo Bordānam neizdevās valdību 
izveidot noteiktajā termiņā. Kā 
nākamo ministru kabineta vei-
došanai, balstoties uz Saeimas 
vēlēšanās iegūto atbalstu, pre-
zidents izvirzīja partijas “KPV 
LV” premjera kandidātu Aldi 
Gobzemu, kuram arī neizdevās 
noteiktajā laika posmā vienoties 
ar citiem politiskajiem spēkiem 
un izveidot valdību. 

Kā 11. decembrī vēsta Lat-
vijas Sabiedriskie mediji, atse-
višķu partiju pārstāvji, tiekoties 
ar Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni, kā vienu no premjera 
amata kandidātiem sarunā 
minējuši “Jaunās Vienotības” 
pārstāvi Krišjāni Kariņu. 

Vai līdz Ziemassvētkiem kā -
dam no politiskajiem spēkiem 
būs izdevies vienoties un izvei-
dot valdību? 

Nākamā mēneša jautājums:
Vai aizpildījāt Pārgaujas 

novada iedzīvotāju aptauju, 
kas tiek veikta Pārgaujas 
novada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrādes 
ietvaros?

• Jā
• Nē
• Nē, bet noteikti aizpildīšu

AS “Sadales tīkls” atjauno 
elektrolīnijas

izvērtējot elektrotīkla stāvokli, 
klientu apdzīvotības blīvumu, 
elektroenerģijas patēriņa 
apjomu, kā arī konkrētās vietas 
attīstības perspektīvu. Tas, cik 
daudz un efektīvi tiek ieguldīts 
elektrotīkla pārbūvē šobrīd, 
noteiks, kāda būs elektroapgā-
des kvalitāte un izmaksas turp-
mākajos 50 gados, jo tas ir laiks 
kādu vidēji kalpo elektrotīkla 
elementi. 

Pārgaujas novadā AS “Sada-
les tīkls” šogad elektrotīkla 
pārbūvi veic gan Raiskuma, gan 
Straupes pagastā. Raiskuma 
pagastā starp Jātniekiem un 
Ropāžiem tiek atjaunota vidējā 
sprieguma gaisvadu elektrolī-
nija 700 m garumā, zemsprie-
guma gaisvadu elektrolīnija tiek 
pārbūvētas par kabeļu līniju 2,6 
km garumā un norit divu jaunu 
transformatoru apakšstaciju 

izbūve. Apjomīgs darbs turpi-
nās vēl Straupes pagastā, kur 
šogad plānoto projektu ietva-
ros paredzēts atjaunot vidējā 
sprieguma elektrolīnijas 13 km 
garumā, zemsprieguma gais-
vadu elektrolīnijas pārbūvēt par 
kabeļu līnijām 23 km garumā 
un rekonstruēt vai izbūvēt jau-
nas 14 transformatoru apakš-
stacijas. 

Arī turpmākajos gados AS 
“Sadales tīkls” šajos Vidzemes 
novados realizēs klientu elek-
troapgādes uzlabošanai nozīmī-
gus projektus, jo tikai savlaicīgi 
un pakāpeniski atjaunojot elek-
trotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs 
klientiem nodrošināt nepār-
trauktu un kvalitatīvu elektro-
enerģijas piegādi.

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls” preses 

sekretāre

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

2018. gadā Pārgaujas novadā 
veikti daudzi būvniecības darbi, 
tajā skaitā Eiropas Savienības 
fondu finansēto projektu objek-
tos. 

• Sadarbojoties ar Cēsu 
novada pašvaldību,  pabeigts 
Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) projekts – dabas 
takas infrastruktūras atjau-
nošana pie Sarkanajām klin-
tīm. Projekts īstenots speci-
fiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. 
pasākumā “Antropogēno slo-
dzi mazinošas infrastruktū-
ras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās” ietva-
ros, tajā atjaunota gājēju taka 
gar Sarkanajām klintīm, izvie-
toti informācjas stendi, atpū-
tas soliņi, atkritumu urnas, kā 
arī sakārtota piebrauktuve un 
stāvlaukums. Projekta izmaksas 
85% apmērā segtas no ERAF.

• Projektā “Kultūra vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”, kas tiek īstenots speci-
fiskā atbalsta mērķa pasākumā 
5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” 
Pārgaujas novada pašvaldība 
sadarbojas ar vairākām Vidze-
mes pašvaldībām, taču vadošais 
partneris ir Siguldas novads. 
Projekta ietvaros Ungurmuižā 
tiks atjaunota Leduspagraba 
ēka, ievietojot tajā granulu 
apkures katlu un granulu 
noliktavu, bet otrais stāvs tiks 
izbūvēts saimnieciskajām vaja-
dzībām. Paredzēta arī apkures 
sistēmas ieviešana Kungu mājā 
un vecās skolas ēkā. Šobrīd tiek 

Ar dažādu fondu atbalstu 2018. gadā 
realizēti vairāki projekti

gatavots līgums ar būvniekiem, 
lai varētu uzsākt būvniecības 
darbus. Projekta ietvaros tiks 
izveidotas arī pastāvīgās ekspo-
zīcijas, kuras plānots apmeklē-
tājiem atklāt nākamajā gadā. 

• Gada apjomīgākais pro-
jekts bijis Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos projekts “Pārgaujas 
novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve” (projekta identifikāci-
jas Nr.:17-09-A00702-000126). 
Šī projekta mērķis ir infrastruk-
tūras uzlabošana un uzņēmēj-
darbības aktivitātes veicinā-
šana, nodrošinot darbavietu un 
pakalpojumu sasniedzamību 
Pārgaujas novada uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem. Kopumā pār-
būvēti četri grants ceļu posmi ar 
kopējo garumu 9,27 km. Visos 
objektos aktīvie būvniecības 
darbi ir pabeigti, atlikuši darbi 
ar dokumentiem un to ienieg-
šana Lauku atbalsta dienestā. 
Projekta izmaksas 90% apmērā 
segtas no ELFLA. 

• Turpinās arī Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) publiskā finansē-
juma apguve LEADER projektos. 
LEADER pieejas pamatprincips 
ir mērķtiecīgas un savstarpēji 
koordinētas aktivitātes lauku 
attīstības veicināšanai un šos 
projektus var iesniegt ne tikai 
pašvaldība, bet arī iedzīvo-
tāji. Šī gada projektu konkursā 
no iesniegtajiem projektiem 
apstiprināts un realizēts viens 
projekts – mobilās grīdas iegāde 
āra pasākumu vajadzībām. Līdz 
šim vietās, kurās notiek pasā-

kumi, taču nav tam paredzētas 
skatuves vai estrādes, mobilā 
grīda tika nomāta no dažādiem 
piegādātājiem, radot papildus 
izdevumus, taču, pateicoties 
projektam, tagad šāda grīda ir 
pašvaldības īpašumā. Mobilās 
grīdas priekšrocība ir tāda, ka to 
var pārvietot uz jebkuru pašval-
dībai vēlamu pasākuma norises 
vietu. Mobilā grīda tiks izman-
tota gan novada amatiermāklas 
kolektīvu koncertiem, ballēm, 
teātra izrādēm, gan viesmāksli-
nieku uzstāšanās reizēs. Pub-
liskā finansējuma daļa LEADER 
projektos sastāda 90%, bet 
10% tiek segti no pašvaldības 
budžeta. Turpinās divi iesākti 
projekti – āra trenažieru uzstā-
dīšana Auciema muižas parkā 
un Raiskuma muižas terases 
atjaunošana. Plānots visus dar-
bus pabeigt 2019. gadā.  

• Eiropas Savienības pro-
grammas „ERASMUS+:Jaunatne 
darbībā” 3. pamatdarbības 
„Strukturētais dialogs: jau-
niešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās” projekta 
“Jaunatnes politikas stratē-
ģijas izstrāde” Nr.2016-1-
LV02-KA347-001061 ietva-
ros divu gadu laikā paveikts 
daudz, lai astoņos sadarbības 
novados – Amatas, Jaunpiebal-
gas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebal-
gas novadā – divu gadu laikā 
izstrādātu vidēja termiņa plā-
nošanas dokumentu ,,Jaunatnes 
politikas stratēģija 2019.–2023.
gadam”, kas balstīts pētījumā 
par esošo situāciju darbā ar 
jaunatni katrā no pašvaldībām, 
apzinot stiprās puses, iespējas 
un uzlabojamās jomas. Projekta 
rezultātā Pārgaujas novada paš-
valdībai ir sava Jaunatnes poli-

tikas stratēģija, kuras izstrāde 
noslēgusies – 8 novadu sadar-
bība turpinās. 

• Pārgaujas novada pašval-
dība ir viena no aktīvajām, kura 
iesaistījusies Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektā “Slimību 
profilakses un kontroles cen-
tra organizēti vietēja mēroga 
pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi-
laksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldī-
bās, iespējami tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai, projekta ietvaros 
paredzēts īstenot izglītojošus 
sabiedrības veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumus katrā no prioritāra-
jām jomām, kuri vērsti uz zinā-
šanu par savu veselību un to 
ietekmējošiem faktoriem uzla-
bošanu, kā arī skaidrotu iespē-
jas novērst veselības riskus. 
Projektu plānots īstenot līdz 
2019. gada decembrim. 

• No Zivju fonda līdzekļiem, 
pasākuma “Zinātniskās pētnie-
cības programmu finansēša-
nai un līdzdalībai starpvalstu 
sadarbībā zinātniskajos pētī-
jumos zivsaimniecībā, izņemot 
tādu iesniegto programmu un 
pētījumu finansēšanu, kuri pre-
tendē uz finansējuma saņem-
šanu no citu valsts vai ES fondu 
finansējuma” ietvaros izstrādāti 
“Zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumu izstrāde Rais-
kuma un Auciema ezeriem”. 
Projekta ietvaros izstrādāti 
jauni noteikumi, kas aizstāj 
novecojošos 2005. gadā izdo-
tos noteikumus. Tika veiktas 
ūdens analīzes, hidrobioloģiskā 
izpēte, zivju sabiedrības izpēte 
u.c. nozīmīgi pētījumi. Pētījumu 
rezultātu publiskā apsprie-
šana notiks 2019. gada 9. jan-
vārī Auciemmuižā. Savukārt, 

Ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansiālu atbalstu tiek 
izstrādāti ekspluatācijas notei-
kumi Riebiņu ezeram. Darbus 
veic nodibinājums “Vides risi-
nājumu institūts”, kura pienā-
kumos ietilpst apkopot esošos 
datus par ezera ekosistēmu 
kopumā, veikt ūdens kvalitātes 
izpēti, ūdensaugu, fitoplank-
tona, ihtiofaunas, hidroloģisko 
izpēti, kā arī veikt datu apstrādi 
un analīzi. Rezultātā tiks izstrā-
dāti un saskaņoti ezera eksplua-
tācijas noteikumi. Projektu plā-
nots pabeigt 2019. gada aprīlī. 

Nākamajā gadā iecerēts tur-
pināt iesāktos projektus, kā arī 
rast iespējas iesaistīties jau-
nos  – gan infrastruktūras uzla-
bošanas, gan sadarbības projek-
tos. 

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

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un 
Kohēzijas fonds

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

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

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

Pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņē-
muma SIA “ZAAO” (ZAAO) 
klientiem līdz 15. janvārim 
ir iespēja izteikt viedokli 
par uzņēmuma sniegtajiem 
pakalpojumiem un izvirzīt 
priekšlikumus jaunu pakal-
pojumu ieviešanai, aizpildot 
ikgadējo klientu aptaujas 
anketu. 

Klientu aptaujas anketa 
pieejama elektroniski mājas-
lapā www.zaao.lv, spiežot uz 
bannera KLIENTU APTAUJAS 
ANKETA. Anketa sastāv no 12 

Aicina izteikt viedokli 
par atkritumu 
apsaimniekošanu

jautājumiem, tās aizpildīšana 
laika izteiksmē prasīs 2 līdz 5 
minūtes.

ZAAO kvalitātes vadītāja 
Ingrīda Gubernatorova: “Lai 
mūsu klienti saņemtu pakal-
pojumus nemainīgi labā kva-
litātē, tie ir regulāri jānovērtē. 
Klientu redzējums un ietei-
kumi uzņēmumam ir būtiski. 
Klientu idejas nereti palīdz 
attīstīt jaunus pakalpojumus. 
Turklāt mūsu pakalpojumi ir 
cieši saistīti ar vides aizsardzī-
bas jautājumiem un, iesaistoties 
atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmā, klients apliecina cieņu 
pret dabu un tās resursiem. 
Saudzīga attieksme pret apkār-
tējo vidi ir kļuvusi par nozīmīgu 
uzņēmuma un klientu attiecību 
veidošanas iespēju.”

ZAAO nodrošina atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes 27 paš-
valdību iedzīvotājiem Ziemeļ-
vid zemē, Malienā un Pierīgā.

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Turpinājums no 1. lpp.

Neformālā grupas “Rozu-
las aktīvisti” projekts “Rozu-
las skolai 130” tika atbalstīts 
daļēji, taču neskatoties uz to, 
realizēts pilnībā, piesaistot palī-
dzību no novada uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem, skolas bijuša-
jiem skolēniem un pedagogiem. 
Par projektā iegūto finansē-
jumu tika segti izdevumi kultū-
ras programmas norisei – kon-
certam/ballei. Skolas jubilejas 

salidojumu apmeklējuši vairāk 
kā 100 bijušo absolventu, pasā-
kums izdevies ļoti labi, to aplie-
cina arī fakts, ka ļaudis kopīgās 
atmiņās, smieklos un  svinēšanā 
sagaidījuši rīta gaismu.

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas projektu konkurss plānots 
arī turpmāk, taču, iespējams, ka 
tiks pārskatīts nolikums, kritē-
riji un sasniedzamie mērķi, lai 
rosinātu iedzīvotājus jaunām, 
radošām idejām. 

2018. gadā realizēti 
Pārgaujas novada 
pašvaldības projektu 
konkursā atbalstītie 
projekti

http://www.zaao.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
2018. gadam izdeva galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informāciju 
par novada uzņēmējiem. Tā 
vāku rotā 2017. gadā radītā 
preču zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”, un katrs mēnesis veltīts 
kādam konkrētam novada 
uzņēmumam. Decembris – 
uzņēmumam “GRG Food”. Uz 
sarunu tiekos ar tā īpašnieku un 
vadītāju Gintu Raisku. 

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

Gints Raiska (G.R): Viss 
sākās ļoti sen. Ideja man bija 
jau tad, kad vēl mācījos vidus-
skolā. Bija iespēja iegādāties 
griķu lobītāju, bet tad neizdevās, 
jo nebija tik viegli saņemt aiz-
devumu. Tā uz kādu brīdi ideja 
palika tikai ideja nākotnei. Aiz-
braucu uz Dāniju strādāt, iekrāju 
naudu un atgriezos atpakaļ. 
Sapratu, ka kaut kas ir jādara. 
Aktualizēju jau vidusskolā 
uzrakstīto biznesa plānu un 
devos uz banku pēc aizdevuma. 
Kredītiestāde ilgi šaubījās, vēlē-
jās visu līdz pēdējam sīkumam 
zināt – kam tie griķi būs vaja-
dzīgi, kas tos pirks utt. Tad es 
ieguvu dažus sadarbības partne-
rus un varēju bankai apstiprināt, 
ka ir cilvēki, ar kuriem varēšu 
kopā strādāt un kuri ir gatavi 
sadarboties. Sākumā, protams, 
gāja kā pa kalniem. Iegādājos 
iekārtu, to atveda no Ukrainas, 
uzstādīja, bet es biju šokā par tās 
izpildījumu, jo nekas īsti negāja. 
Iekārtas uzstādītāji arī paši neko 
nesaprata. Tā kā šis izpildījums 
neapmierināja manas prasības, 
kopā ar brāli iekārtu pārbūvē-
jām pēc saviem ieskatiem. Tad 
jau sāku kaut ko pārstrādāt, pie-

Visu var paspēt, ja dara

dāvāt produkciju veikaliem, kā 
arī meklēt vēl sadarbības part-
nerus, jo esošajiem tik daudz, 
lai segtu maksājumus bankai un 
gūtu peļņu, nevarēja notirgot. 
Partnerus izdevās atrast un viss 
izdevās. Tad gan bija jāstrādā 
dienās un naktīs, brīvdienās un 
svētkos – bez apstājas.  

I. B.: Ko saviem klientiem 
piedāvājat?

G. R.: Lielākoties piedāvājam 
pašu saražoto produkciju. Gan-
drīz visu mūsu saražoto produk-
ciju nopērk sadarbības partneri 
no Daugavpils. Piedāvājam arī 
griķu lobīšanas pakalpojumu 
– klients atbrauc ar saviem gri-
ķiem, kurus pie manis var izlo-
bīt. Agrāk, kad pakalpojums bija 
galvenais piedāvājums, tad savas 
produkcijas apstrādei pat īsti 

nebija vairs laika. Latvijā esmu 
vienīgais uzņēmējs, kas šāda 
veida pakalpojumu sniedz. 

I.B.: Raksturojiet savu 
produktu!

G. R.: Šobrīd tas ir hidro-
tehniski apstrādāti griķi, kas 

pēc krāsas ir tādi paši, kā esam 
pieraduši redzēt veikalā, bet 
tiem ir izteiksmīgāka garša, tie ir 
aromātiskāki. Produktu ir viegli 
un ātri pagatavot, un tas ir eko-
loģiski tīrs, bet pagaidām pagai-
dām gan vēl nav sertificēts kā 
bioloģisks produkts. Piedāvājam 
iegādāties arī griķu sēnalas, kas 
ir ļoti pieprasītas. Pārsvarā visas 
aizceļo uz Rīgu, ko nopērk meis-
tari, kas gatavo griķu spilvenus. 
Piedāvājumā ir arī griķu put-
raimi, kas kļuvuši iecienīti. 

I. B.: Kur iespējams 
iegādāties SIA “GRG food” 
produkciju?

G. R.: Mūsu produkciju iespē-
jams iegādāties trīs veikalos – 
“Ozolaine” Raiskumā, “Līdum-
nieki” Auciemā un lielajā Solo 
veikalā Cēsīs. Taču produkcija, 
kuru esam pārdevuši sadarbī-
bas partneriem, pārtop dažādās 
izstrādājumos, piemēram, griķu 
galetēs. 

I. B.: Kas ir mērķauditorija?
G. R.: Manuprāt, tie ir zem-

nieki, kuri paši ir mazumtir-
gotāji, kas paši realizē savu 
produkciju mazajos tirgos. Ar 
lieltirgotājiem ir grūtāk – tie 
uzreiz ir milzīgi apjomi, kas 
jāpārstrādā. Lai to paveiktu, 
būtu jāpaplašinās, jāpārbūvē. 

I.B.: Vai tiek veiktas arī 
kādas mārketinga aktivitātes?

G.R.: Ne gluži. Pārsvarā 
visām intervijām es saku nē. 

Esmu saņēmis uzaicinājumu 
piedalīties uzņēmēju izstādēs vai 
konferencēs. Es tajās nepiedalos 
tāpēc, ka dotajā brīdī klientu 
un darāmā pietiek. Ja rastos vēl 
jauni klienti, tad būtu ļoti grūti 
tikt ar visu galā. 

I. B.: Kādas ir uzņēmuma 
“GRG food” vērtības?

G. R.: Manuprāt, tās ir 
saglabāt un uzlabot kvalitāti, kā 
arī attīstīt darba vidi, lai strādāt 
būtu gan vienkāršāk, gan ērtāk. 

I. B.: Kas ir uzņēmuma 
komanda?

G. R.: Principā visu daru viens 
pats. Tad, kad tiek veikti kādi 
remontdarbi, tad palīgos nāk 
tēvs. 

I.B.: Kā, vienam cilvēkam 
veicot gan vadības, gan ražo-
šanas funkciju, iespējams visu 
paspēt?

G. R.: Visu var paspēt, ja dara. 
Strādāt vienam ir vieglāk – pats 
sev esi saimnieks, pats zini, ko 
dari un atbildi par kvalitāti. 

I.B.: Vai pietiek laika arī 
atpūtai un saviem hobijiem?

G. R.: Atpūsties? Es atpūšos 
naktīs. Parasti sāku vēlu strādāt, 
jo mans hobijs ir realizējams 
naktī – fotografēju naktī. 
Astrofotogrāfija ir mans hobijs – 
tas ir attīstības stadijā. 

I. B.: Kāds ir Jūsu novēlējums 
topošajiem uzņēmējiem?

G. R.: Manuprāt, pats galve-
nais ir vispirms kārtīgi jāizpēta 
tirgus. Viss ir jāizpēta, jāaptaujā 
cilvēki, jānoskaidro potenciālie 
klienti. Būtiski ir arī ieklausīties 
kredītiestāžu ieteikumos. Nebai-
dīties runāt un konsultēties, tas 
tikai nāks par labu. 

Ja arī Jums ir radusies inte-
rese par uzņēmumu SIA “GRG 
food” un tā piedāvāto produk-
ciju, tad saimnieks Gints Raiska 
sniegs plašāku informāciju par 
to. Sakām paldies par atsaucību 
un laiku sarunai, kā arī novēlam 
uzņēmējam veiksmīgu jauno 
gadu!

Latvijas Meža īpašnieku 
biedrība (LMIB) ar Latvi-
jas Vides aizsardzības fonda 
(LVAF) finansiālu atbalstu 
realizē projektu “Meža īpaš-
nieku izglītošana un iesaiste 
lēmumu pieņemšanā par meža 
apsaimniekošanu aizsargāja-
mās dabas teritorijās”. Viens 
no tā uzdevumiem ir noskaid-
rot meža īpašnieku viedokli 
par aizsargājamo teritoriju 
izveides procesu, to apsaim-

niekošanas nosacījumiem 
un kompensāciju sistēmu 
par meža apsaimniekošanas 
ierobežojumiem. Meža īpaš-
nieki tiek aicināti izteikt savu 
viedokli, aizpildot aptau-
jas anketu www.visidati.lv/
aptauja/1394128456/ līdz 
18.12.”.

Aicinājums meža īpašniekiem 
izteikt savu viedokli 
par saimniekošanu īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijās

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

Maija mēnesī Pārgaujas nova-
dam tika izveidots savs konts 
tiešsaistes mobilajā fotogrāfiju 
un video koplietošanas lietotnē 
Instagram, kas pilda arī sociālā 
tīkla funkciju. Dotajā brīdī profi-
lam ir 503 sekotāju, bet to skaits 
ar katru dienu palielinās. Pār-
gaujas novada kontā iespējams 
atrast fotogrāfijas ar skaistā-
kajiem dabas skatiem, kultūras 
mantojumu, kā arī ar nozīmī-
gākajiem gada notikumiem un 
novada uzņēmēju radītajiem 
produktiem. 

Lietotnē atrodami arī īsie 
videoatskati un atgādinājumi 
par būtiskākajiem notikumiem 
sporta, jaunatnes, kultūras, 
uzņēmējdarbības un sadarbības 
jomās Pārgaujas novadā. 

 Pārgaujas novada Instagram 
kontā redzamo fotogrāfiju autori 
ir ne tikai konta administrētāji, 
bet arī Pārgaujas novada iedzī-
votāji, uzņēmēji un novada viesi. 
Padarīsim unikālo un skaisto, 
kas ir mūsu novadā redzamu 
plašākai auditorijai – aicinām 
mobilās lietotnes Instagram 
lietotājus, publicējot Pārgaujas 
novadā tapušās fotogrāfijas, lie-
tot mirkļabirku #pārgaujasno-
vads, tādejādi padarot tās redza-
mas konta administrācijai un arī 

citiem lietotnes lietotājiem. 
Paldies tiem iedzīvotājiem, 

kas jau šogad aktīvi dalījušies 
ar savām fotogrāfijām, kā arī 
paldies uzņēmējiem, kas saviem 
produktu foto pievienojuši 
minēto mirkļabirku – tas veido 
lielisku kopskatu uz visu to 
skaistāko, kas mums ir – daba, 
kultūras mantojums un cilvēki, 
kas dara un rada brīnišķīgas lie-
tas. 

Meklē Pārgaujas novada 
kontu mobilajā lietotnē 
Instagram@pargaujasnovads, 
seko tam un neaizmirsi savām 
fotogrāfijām pievienot mirkļa-
birku #pārgaujasnovads!

Mobilās lietotnes “Instagram” lietotāji dalās 
ar Pārgaujas novadā tapušām fotogrāfijām

SIA “GRG food” vadītājs Gints Raiska

Astrofotogrāfija ir G. Raiskas hobijs. 

http://www.visidati.lv/aptauja/1394128456/
http://www.visidati.lv/aptauja/1394128456/
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Māra Buša,
Stalbes vidusskolas skolotāja

19. novembris mūsu valstī  
bija brīvdiena, bet astoņiem 
Stalbes vidusskolas jauniešiem 
un viņu vecākiem ir neliels 
satraukums, jo šajā dienā iero-
das astoņi jaunieši no Stahndor-
fas jauniešu un ģimenes centra 
„ClaB” Vācijā, lai kopā ar mūsu 
skolēniem pavadītu radoši šo 
nedēļu. Viņus pavada divi sko-
lotāji Karolīna un Markus. Sep-
tiņi no jauniešiem Latvijā ir 
pirmo reizi, tikai Emilijai šis ir 
otrais apmeklējums. Viņai ļoti 
ir iepatikusies Latvija un mūsu 
skola, tāpēc meitene izmantoja 
iespēju atbraukt vēlreiz, lai 
satiktu iepriekš iepazītos drau-
gus un iegūtu jaunus. 

Otrdiena sākas ar iepazī-
šanās aktivitātēm un ekskur-
siju pa skolu. Un tad jau pirmā 
kopīgā nodarbība – deja. Sko-
lotājas G. Berķes vadībā abu 
valstu jaunieši mācās latviešu 
dejas, lai savu mācēšanu parā-
dītu noslēguma pasākumā 
piektdienas vakarā. Pēc pus-
dienām dodamies ekskursijā 
pa novadu, apmeklējot Līgat-
nes pārceltuvi, Ungurmuižu un 
dienu noslēdzot ar Cēsu vidus-
laiku pils apmeklējumu. 

Trešdien viesus vedam iepa-
zīt mūsu valsts galvaspilsētu 
Rīgu. Šeit mēs parādām ievē-
rojamākās vietas, ar ko lepojas 
katrs latvietis – Brīvības piemi-
nekli, Vecrīgu, Rīgas pili. Atpa-
kaļceļā piestājam Siguldas bou-
linga hallē, lai kopā uzspēlētu. 

Ceturtdiena sākas ar kopīgu 
angļu valodas stundu, ko vada 
skolotāja S. Auziņa. Vācu sko-
lotāji teica, ka mums skolā teh-
noloģijas ir ienākušas daudz 
plašāk nekā viņu skolās. Pēc 
mācību stundas dodamies uz 
Vienkoču parku. Noslēgumā 
katrs dalībnieks izgatavo sev 
piemiņai atslēgu piekariņu no 
dabas materiāliem. Atgriežoties 
skolā, visus sagaida keramikas 

Kvēpenes pilskalna ozola, attēlo 
skatu ar Gauju un ozolu.  Viena 
no gleznām ceļos uz Vāciju, otra 
paliks mūsu skolā. Uz Vāciju 
aizceļoja glezna ar Rīgas skatu. 
Skolēnu kopā būšana nav iedo-
mājama bez sporta aktivitātēm, 
un skolotājas R. Hmeļņickas 
vadībā notiek volejbola mačs. 

Kopā darbojoties, 
iepazīstam viens otru

Lai būtu interesantāk, tiek 
izveidotas jauktas komandas 
no abu valstu pārstāvjiem.  Pēc-
pusdienā notiek aktīva darbo-
šanās skolas macību virtuvē, 
jo noslēguma pasākumā galds 
tiks servēts ar abu valstu tradi-
cionālajiem ēdieniem. Latviešu 
jaunieši V. Lapsiņas vadībā 

gatavo bukstiņputru un rup-
jmaizes kārtojumu, savukārt 
vācu jaunieši gatavo tradicio-
nālos vācu kartupeļu salātus. 
Skolotājs Markus skolas ziemas 
dārzā kurina grilu, lai varētu 
grilēt specifiskās vācu desi-
ņas, ko viesi bija atveduši līdz 
no Vācijas. Piektdienas vakars 
paiet,  kopā  dejojot latviešu un 
vācu tradicionālās dejas, baudot 
nacionālos ēdienus, kopā spēlē-
jot dažādas spēles un atrakcijas. 
Pasākumā piedalījās projekta 
aktivitātēs iesaistītie skolotāji 
un ģimenes, kuras uzņēmas jau-
niešus šajā nedēļā. 

Paldies Loretas, Kates Helē-
nas, Kristī, Roberta, Karlīnas 
vecākiem par atbalstu, sadar-
bību un vācu skolēnu uzņem-
šanu savās ģimenēs.  

Sadarbība turpināsies, un 
jau nākošajā gadā mūsu sko-
lēni dosies uz Stahndorfu, uz 
jauniešu festivālu, bet decem-
brī divi skolēni un skolotāja 
N. Ķibilda-Kinna dosies turp, lai 
kopā ar pārējo valstu skolēniem 
gatavotu festivāla programmu. 
Festivālā piedalīsies jaunieši no 
Polijas, Lietuvas, Slovākijas, Zie-
meļīrijas, Vācijas un Latvijas. 

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

Jau kopš 2010. gada Pārgau-
jas novada pašvaldība izdod sie-
nas kalendāru. Tam šo gadu laikā 
bijušas dažādas tēmas – Pār-
gaujas novads attēlots skolēnu 
zīmējumos, tas ir bijis atskats 
vēsturē. Kalendāru tēmas vel-
tītas arī ūdeņiem, iedzīvotāju 
gardākajām ēdienu receptēm un 
neierastākajām tūrisma takām 
novadā. Latvijas valsts simtga-
des gadā kalendārs tika veltīts 
senču folkloras mantojumam, 
taču 2019. gadā sienas kalen-
dārs veltīts ceļam, kas simbo-
liski ved mūs pretī nākamajiem 
mūsu valsts 100 gadiem. 

Katrā mēnesī redzams kāds 
novada ceļš, kurš caurvijas snie-
gotām vai zaļojošām, vai košām 
koku alejām, un to Pārgaujas 
no vadā netrūkst. Arī šogad ka-
lendāra pievienotā vērtība ir lat-
viešu folkloras bagātība – šoreiz 
latviešu tautas sakāmvārdi, ar 
kuru palīdzību iedzīvotājiem 
tiek vēlēta gudrība, tikums un 
čaklums. 

Pārgaujas novada sienas ka -
len dāra dizaina un fotogrāfiju 
autore ir Anda Nordena, kurai 
sakām paldies par ieguldīto 
dar bu. Ikviens šo kalendāru 

Pieejami Pārgaujas novada 
sienas kalendāri 2019. gadam

var iegādāties Stalbes, Straupes 
un Raiskuma pagastu pārval-
dēs, kasēs. Tā cena 1,63 EUR. 
Kā dāvanu ka lendāru saņems 
novada seniori. 

Lai 2019. gada ceļš ir labvē-
līgs un ved tieši pretī katra izvir-
zītajiem mērķiem un sapņiem!

skolotāja Nora Ķibilda-Kinna, 
lai jaunieši iemācītos no māla 
izgatavot mums raksturīgos 
svilpauniekus. Šoreiz čaklāki 
izrādījās vācu skolēni un nodar-
bības noslēgumā telpā jau ska-
nēja dažādas „putnu” balsis. 
Atliek ielikt tos ceplī, un nākoš-
vasar, kad mūsu jaunieši dosies 
uz Vāciju, varēs draugiem aiz-
vest pašu gatavotos svilpaunie-
kus.

Piektdiena, pēdējā kopā 
pavadītā diena. Tā iesākas 
ar Pārgaujas novada domes 
apmeklējumu. Par novada dzīvi 
stāsta izpilddirektore Maruta 
Drubiņa un sabiedrisko attie-
cību speciāliste Iluta Beķere. 
Jaunieši iepazīstas ar speciā-
listu darbu, apmeklē bibliotēku. 
Atgriežoties skolā abu valstu 
jaunieši tiek sadalīti divās gru-
pās un skolotājas Anitas Šūma-
nes vadībā katra grupa veido 
gleznu no pogām. Gleznai jāat-
spoguļo mūsu valsts. Viena 
grupa izveidoja gleznu, kurā ir 
redzama Daugava, Vanšu tilts un 
vienotā valūta – eiro, savukārt 
otra grupa, iedvesmojoties no 

Aleja Stalbē skatāma augusta lappusē. Foto Anda Nordena

Vācu un Stalbes vidusskolas skolēni viesojas Pārgaujas novada pašvaldības ēkā Stalbē.

Vācu skolēni lidostā.
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Klāt ir gada pēdējais mēne-
sis, kad, kā ikkatru gadu teju 
katrā mājā, birojā vai tirdz-
niecības zālē mirdzēs skaistās 
svecīšu liesmas. Diemžēl Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) statistika nav 
tik gaiša kā svecīšu gaisma, jo 
ik gadu šajā laikā tieši no bez 
uzraudzības atstātas iedegtas 
sveces izceļas vairāki uguns-
grēki. Sagaidot pirmo adventes 
svētdienu, VUGD atgādina vai-
rākus drošības padomus, lai no 
mazas svecītes neizceltos liels 
ugunsgrēks.

Pagājušajā gadā Adventes 
laikā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 
23 ugunsgrēkus, kuri izcē-
lās degošas svecītes adventes 
vainagā dēļ vai Ziemassvētku 
eglītē, vai arī ugunsgrēks bija 
izcēlies no bez uzraudzības 
atstātām degošām svecēm. Dzī-
vojamās telpās dzēsti 11 uguns-
grēki, virtuvē trīs, bet tirdznie-
cības telpā – divi. 2017 gadā 
šādos ugunsgrēkos cieta seši 
cilvēki, bet seši tika izglābti. 
Savukārt šogad līdz novembra 
beigām reģistrēti jau 10 šādi 
ugunsgrēki, kas izcēlušies bez 
uzraudzības atstātu sveču dēļ, 
un vienā no tiem ir cietis viens 
cilvēks.

Lielākoties adventes vai-
nagi sastāv no degtspējīgiem 
materiāliem un tie, līdzīgi kā 
telpās novietotas Ziemassvētku 
eglītes, viegli aizdegas no bez 
uzraudzības atstātas sveces 
liesmas. Lai degoša svece neiz-
raisītu ugunsgrēku, VUGD aicina 
ievērot drošības padomus:

• pirms sveces aizdegšanas, 
tā jāatbrīvo no visa veida iepa-
kojuma un, ja klāt ir pievienota 
lietošanas instrukcija, tā jāiz-
lasa;

• sveces stabili jānovieto uz 
nedegošas virsmas;

• degoša svece rada augstu 
temperatūru, tāpēc vienmēr 
pārliecinieties, ka svece atrodas 
drošā attālumā no degtspējī-
giem priekšmetiem un lietām: 
audumiem, mēbelēm, aizka-
riem u.c;

• nenovietojiet sveces citu 
siltuma avotu tuvumā, piemē-
ram, uz televizoriem, radia-
toriem, iekurtām krāsnīm vai 
kamīniem;

• nepieļaujiet liesmas no-
nākšanu tiešā saskarē ar deko-
ratīvajām sveču aplikācijām, 
svečturiem, stiklu, jo karstuma 
ietekmē tie var saplīst;

• uzmaniet, lai svece atras-
tos bērniem un mājdzīvniekiem 
nepieejamā vietā;

• neatstājiet degošas sve-
ces bez uzraudzības, pat ne uz 
īsu brīdi un, dodoties prom vai 
pirms gulētiešanas, pārliecinie-
ties, ka sveces ir nodzēstas;

• neievietojiet sveces 
ad ven tes vainagā tieši uz degt-
spē jīgiem priekšmetiem, bet 
iestrādājiet vainagā stabilus un 
nedegošus sveču turētājus;

• atcerieties, ka dekoratīvās 
želejveida sveces ar dažādiem 
dekorējumiem nav paredzētas 
dedzināšanai;

• atcerieties, ka svecītes 
dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un 
no tām viegli var uzliesmot pati 

VUGD aicina Adventes 
laikā neaizmirst par 
drošību! 

egle vai tās dekorācijas.
Lai Adventes laiks paietu 

mierīgi un neizceltos ugunsne-
laime, VUGD aicina iedzīvotājus 
adventes vainagos sveces neiz-
mantot vai arī tās nededzināt.

Gadījumā, ja svētku dekorā-
cijām, piemēram, Ziemassvētku 
egles vai mājas rotāšanai izvē-
laties elektriskos rotājumus/
virtenes, atcerieties, ka:

• pirms elektrisko rotā-
jumu/virteņu lietošanas rūpīgi 
izlasiet instrukciju un aplū-
kojiet marķējumu uz virteņu 
iepakojuma. Ja ieraudzīsiet 
tādu apzīmējumu kā mājiņa ar 
klāt pievienotu paskaidrojumu 
angļu valodā “for outdoor use”, 
tas nozīmē, ka šis rotājums būs 
piemērots eglītes greznošanai 
pagalmā vai mājas fasādei;

• iekštelpām paredzētās 
virtenes nedrīkst lietot ārpus 
mājas, jo spuldzītes neizturēs 
gaisa temperatūru un sabojā-
sies;

• ja izmantojat jau lietotas 
elektrisko spuldzīšu virtenes, 
pārliecinieties, vai tās nav bojā-
tas.

Visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem VUGD novēl drošu, mie-
rīgu un saticīgu Adventes laiku! 
Neaizmirstiet, ja tomēr notikusi 
nelaime un ir nepieciešama 
operatīvo dienestu palīdzība, 
nekavējoties zvaniet uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru 112!

Sandra Vējiņa
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas 
nodaļas vecākā speciāliste 

Vidzemē 

16., 23. DECEMBRĪ
11.00–14.00

SĀTĪGI ĒDIENI, SILDOŠI DZĒRIENI, LABA MŪZIKA

Ungurmuižā – fotostūris ģimenes 
Ziemassvētku fotosesijai

Ieeja  20 EUR, 
bērniem līdz 3 g.v. – bez maksas, 
līdz 7 g.v. – 10 EUR

Īpašs piedāvājums – nakšņošana 
no sestdienas uz svētdienu un vēlās 
brokastis 2 personām – 80 EUR. 
Vietu skaits ierobežots.

www.ungurmuiza.lv

Ziemassvētku laiks vairs nav 
aiz kalniem un jau drīz sāks 
gaisā virmot piparkūku smarža, 
cilvēkos iemājos brīnuma un 
svētku sajūta. Šāda sajūta ir 
nepie ciešama ikvienam no 
mums, neatkarīgi no tā vai mēs 
dzī vojam mīlošā ģimenē vai par 
savām mājām saucam sociālās 
aprūpes centru.

Jau piekto gadu pēc kārtas 
tiek rīkots labdarības projekts 
“Ziemassvētku vecīša darbnīca”, 
kura ietvaros līdzcilvēkiem ir 
lieliska iespēja piedalīties un 
iepriecināt ar dāvaniņām, svētku 
apsveikumiem un sirsnīgām 
vēstulēm tos cilvēkus, kuriem 
tas visvairāk ir patlaban nepie-
ciešams un kuri savu ikdienu 
pavada sociālās aprūpes centros 
visā Latvijā.

Šogad projekts turpina darbo-
sies socialā uzņēmuma “Eņģeļa 

Labdarības projekts 
“Ziemassvētku vecīša darbnīca”

Radi Ziemassvētku brīnumu un prieku!

pasts” (www.engelapasts.lv) pa -
spārnē un tajā apvienosies visi 
Latvijas sociālie aprūpes cen-
tri un to iemītnieki. Patlaban 
tiek veidota un drīz tiks atvērta 
plaša e-platforma, kurā līdzcil-
vēki varēs atrast tos dāvaniņu 
sarakstus, par kurām sapņo cen-
tros mītošie cilvēki – gan seniori, 
gan jaunāka gada gājuma.

Vēlēšanās ir gana pieticīgas, 
praktiskas un ikdienišķas lie-
tas, kā istabas čības, silts pleds, 
galda spēle, tēja, kafija, grāmata, 
skaista krūzīte, sienas pulks-
tenis, skaists kalendārs, vilnas 
zeķes, higiēnas preces, dažādi 
gardumi un citas lietas.

Katram cilvēkam jau vecums 
pats par sevi ir bezgala grūts – 
nespēks, nevarība, nevajadzība… 
un kur tad nu vēl doties uz pan-
sionātu, ko kādreiz vienkārši 
sauca par “nabagmāju”, atstāt 

visu savu iedzīvi un sastapties ar 
kaut ko jaunu, neatpazītu, nezi-
nāmu. Tas ir tāpat kā salīdzināt 
cilvēku ar vecu iesakņojošos 
ozolu. Grūti tādu svešā vietā pār-
stādīt, vai ieaugsies.

Ir tik neticami, ka uz paciņas 
ir viņa vārds, un tā taču ir ĪSTA, 
tieši domāta viņam un vēl jo vai-
rāk, no cilvēka, kuru nepazīst. 
Liekas, ka diena palika jaukāka 
un dzīve namā neliekas nemaz 
tik smaga. Liekas, ka no pleciem 
novēlušies tie gadu desmiti. Cik 
maz vajag, lai būtu laimīgs – 
viens vārds, apziņa, ka Tu kādam 
esi vajadzīgs, ka kāds par tevi 
piedomājis.

Projekts “Eņģeļa pasts” nav 
tikai mehāniska paciņu sūtīšana 
un saņemšana! “Eņģeļa pasts” 
ir kas daudz vairāk – vientulī-
bas kliedēšana; ģimeņu saliedē-
šana, sarūpējot dāvaniņas; jaunu 

domubiedru kolektīvu izveido-
šanās, sarūpējot dāvaniņas; laba 
skola, kā dalīties un saņemt; 
ģimenes atkalredzēšanās; saru-
nas; prieks; vēstuļu draugi; 
uzmundrinājums; apziņas radī-
šana, ka esi vajadzīgs, svarīgs 
un neesi viens uz pasaules; brī-
numa un pārsteiguma radīšana; 
veselības “poga”; atcerēšanās 
dzimšanasdienās; dzīves kvali-
tātes uzlabošana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām; emocionā-
lās, garīgās un fiziskās labsajūtas 
radīšana cilvēkiem aprūpes cen-
tros; “aizvērto” sirsniņu atvēr-
šana; labsajūta un gandarījums 
mums, kuri piedalās projektā; 
un vēl daudz kas cits, ko vārdiem 
aprakstīt nav iespējams.

Projekts atrodas e-vidē, 
mājas lapā www.engelapasts.lv 

un visi sūtījumi uz sociālās aprū-
pes centriem ceļos ar Latvijas 
pasta starpniecību.

Aicinu visus iesaistīties šajā 
brīnumu un prieka pilnajā lab-
darības projektā un dalīties ar 
savu sirds siltumu, rūpēm par 
kādu citu, kuram tas visvairāk 
šobrīd ir nepieciešams.

Informācijai: SIA “Eņģeļa 
pasts” ir sociālais uzņēmums, 
kura dibinātāja ir NSUS labdarī-
bas biedrība (www.nsus.lv)

Līga Uzulniece,
projekta “Eņģeļa pasts” 

idejas autore un vadītāja.

UNGURMUIŽAS RESTORĀNĀ
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“...Jā, es kā tāds bards vai 
dziesminieks braucu. Viens 
pats vai citreiz, kad vajag 
krāšņāku muzikālo sadaļu, 
ņemu līdzi Andri Grīn-
bergu, kurš ir labs ģitārists. 
Internetā redzēju sižetu: 
konditorejā bija puisītis ar 
mammu, gribēja nopirkt 
torti, bet nepietika naudas. 
To torti nopirka viens cits 
vīrietis un iedeva viņiem. 
Puisītis izauga liels un pie-
dzīvoja līdzīgu situāciju – 
nopirka citam puisītim, kam 
nebija naudas. Mēs katrs 
varam izdarīt kaut ko labu. 
Tas, ko es varu izdarīt, ir 
braukt uz nelielām vietām, 
uz Latvijas ciematiem, kul-
tūras namiem, bibliotēkām 
kam uz gadu ir, piemēram, 
iedalīts 900 eiro budžets. Ko 
par to naudu var izdarīt? 
Neko. Tāpēc es braucu un 
padziedu cilvēkiem...” 

Ēriks Loks 

28. DECEMBRĪ PLKST. 22.00   STRAUPES TAUTAS NAMĀ

IEEJAS MAKSA 3,50 EUR

GALDIŅU REZERVĀCIJA 
LĪDZ 23. DECEMBRIM
PA TĀLRUNI 22485145 (MADARA)

Haralds Bruņinieks, 
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 15. decembrī Pār-
gaujas novada Auciema Tautas 
namā notiks Atlētiskās vingroša-
nas čempionāta noslēdzošais – 
8. posms ”Vecgada kauss svara 
stieņa spiešanā guļus”. Sacen-
sībās būs jāveic svara stieņa 
spiešana guļus uz atkārtojumu 
skaitu. Pusaudžu kategorijā 30% 
no ķermeņa masas, vīriešu kate-
gorijā 70% un sieviešu katego-
rijā 50%.

Sacensības atbalsta Pārgau-

Atlētiskās vingrošanas 
čempionāta astotais 
posms

jas novada pašvaldība, Latvijas 
Tautas sporta asociācija, Latvi-
jas sporta federāciju padome, 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
„Rāmkalni“, “Kaija“ un mājas 
maizes ražotne „Rožkalni“.  

Sacensībās drīkst piedalī-
ties ikviens Latvijas iedzīvotājs, 
sacensības ir bezmaksas. Pasā-
kums tiek rīkots ar mērķi iesais-
tīt Latvijas iedzīvotājus veselīgā 
dzīvesveidā un popularizēt atlē-
tisko vingrošanu. 

Iepriekšēja pieteikšanās – 
aizpildot veidlapu www.zas.lv.

Gita Vilciņa, 
Raiskuma pagasta bibliotekāre

2018. gadā bibliotēkas 
apmeklētāji ir varējuši izmantot 
bibliotēkas sniegtos interneta 
pakalpojumus, iepazīties ar pie-
tiekamu periodisko izdevumu 
klāstu un izlasīt interesantas 
grāmatas. Bibliotēkā par paš-
valdības līdzekļiem iegādātas 
jaunas grāmatas un abonēti 
periodiskie izdevumi - 15 dažādi 
žurnāli un 3 avīzes. Fonds papil-
dināts ar iedzīvotāju un Cēsu 
Centrālās bibliotēkas 29 grā-
matu dāvinājumiem.

Bibliotekāra lielākais gan-
darījums - apmierināts apmek-
lētājs. Galvenais ir izpildīt viņa 
vēlmes, vai tā ir grāmata, vai 
žurnāls, vai avīze, ko gribas izla-
sīt, vai arī tā ir nepieciešamība 

izmantot datoru vai printeri. Ja 
nav laika uz vietas izlasīt kādu 
interesējošu informāciju avīzē 
vai žurnālā, arī periodiskos izde-
vumus iespējams paņemt līdzi 
uz mājām.   

Nākamais 2019. gads Rais-
kuma bibliotēkai ir pārmaiņu 
gads, jo tā pārcelsies uz citām, 
daudz plašākām telpām – Rais-
kuma muižā, kur notiek remonts, 
un pēc tam tur tiks iekārtota bib-
liotēka. 

Tuvojoties gada noslēgumam, 
vēlos čaklākajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem, kā arī esošajiem 
un topošajiem apmeklētājiem 
vēlēt mieru un labestību, bez-
galīgu laimi, abpusēju mīles-
tību, veselību. Vēlu, lai nākamā 
gada ieceres piepildās ikvienam. 
Ticiet labajam!

2018. gads Raiskuma 
bibliotēkāPĀRGAUJAS NOVADA AMATIERMĀKSLAS

KOLEKTĪVU GADA IZSKAŅAS KONCERTS

SAPŅU MOZAĪKA
28. DECEMBRĪ PLKST. 19.00
STRAUPES  TAUTAS  NAMĀ

http://www.zas.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.

27. DECEMBRĪ PLKST. 19.30 
STALBES TAUTAS NAMĀ
Ieeja 2 EUR

22. decembrī
uz senioru eglīti
kursēs autobuss.

Maršruts Raiskuma 
pagastā:
10.05 - pietura “Dimdas” 
(braucot uz Raiskumu); 
10.15 - pietura “Raiskums”; 
10.25 - “Dzintari” Auciems; 
10.28 - pietura “Auciems”; 
10.30 - veikals “Līdumnieki” 
Auciemā; 
10.50 - pietura “Pielekši”; 
10.55 - pietura “Miglači”; 
11.00 - Ķienes krustojums;  
11.10 - Lenču krustojums; 
11.30 - Kūduma veikals; 
11.40 - pietura “Unguri”; 
11.45 - Stalbe.

Maršruts Straupes un 
Stalbes pagastos:
11.00 - pietura “Straupe”;  
11.05 - Straupes pamatskola;
11.07 - pietura “Kraujas”;  
11.10 -  pietura “Plācis”;
11.15 - Stalbes tautas nams; 
11.30 - pietura “Rucka”;
11.40 - Rozulā pie veikala;  
11.50 - Stalbes tautas nams.

5. janvārī  plkst. 12.00

STALBES TAUTAS NAMĀ

Zvaigznes diena
kopā ar Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidentu 

PĒTERI STRŪBERGU,
kurš pabijis 80 zemēs. Būs skatāma ceļojumu filma, plašs suvenīru klāsts no 

visas pasaules

Ieeja par ziedojumiem
Ierašanās ar groziņiem

Florbola 
nodarbības

pašiem 
jaunākajiem 

spēlētgribētājiem

No nākamā gada bēr-
niem vecumā no 5 līdz 
7 gadiem tiek iedāvāta 
iespēja apmeklēt florbola 
pulciņu. 

Visus interesentus 
lūgums pieteikties, kā arī 
iegūt papildu informāciju 
pa tālr.: 29427092 (Jānis 
Plūme)

Straupes zirgu pastā 20. janvārī

Dalība tirdziņā jāpiesaka 
pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)
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