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Godināti Pārgaujas 
novada Sporta 
laureāti

22. jūnijā
Cēsu kauju simtgades
atceres pasākumi

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

“Ikkatram roka jāpieliek, lai 
grāmatas uz muižu tiek”! Ar 
šādu aicinājumu Raiskuma pa-
gasta bibliotekāre Gita Vilciņa 
23. maija pēcpusdienā aicināja 
skolēnus, pedagogus, kolēģus, 
Raiskuma iedzīvotājus un ik-
vienu interesentu piedalīties 
dzīvajā grāmatu ķēdē. 

Līdz šim brīdim Raiskuma pa-
gasta bibliotēka atradusies Rais-
kuma pagasta pārvaldes ēkas 
otrajā stāvā, bet 2017. gadā tika 
uzsākti remontdarbi, lai paš-
valdības īpašumā esošās telpas 
Raiskuma muižā varētu pielāgot 
bibliotēkas vajadzībām, iekār-
tojot plašākas lasītavas, kā arī 

Ikkatram roka jāpieliek, 
lai grāmatas uz muižu tiek

ērtāku piekļuvi bibliotēkas ap-
meklētājiem. Jaunajā bibliotēkā 
bez problēmām varēs iekļūt arī 
cilvēki ratiņkrēslos, jo ir izbūvē-
tas īpašas uzbrauktuves. 

Jaunā bibliotēka lasītājiem 
būs pieejama jau šovasar, bet 
siltajā maija pēcpusdienā, kad 
Raiskuma centru piepildīja 
bērnu čalas, neskaitāmi čaklu 
roku pāri ieguldīja savu darbu, 
lai grāmatas no iepriekšējām 
bibliotēkas telpām nonāktu jau-
najās. Visi dalībnieki izveidoja 
cilvēku ķēdi, kas savienoja abas 
ēkas un no rokas rokā grāmatas 
aizceļoja uz jaunizveidotajām 
Raiskuma bibliotēkas telpām. 
Pasākumā piedalījās apmēram 
70 Raiskuma internātpamat-
skolas–rehabilitācijas centra 
sko lēni, viņu pedagogi un dar-
binieki, Raiskuma pagasta ie-

dzīvotāji, kā arī pašvaldības 
darbinieki un citi interesenti. 
Rezultātā dzīvā grāmatu ķēde 
izvērtās par prieka un sirsnības 
pilnu pasākumu.  

Raiskuma internātpamatsko-
las-rehabilitācijas centra peda-
gogi un bērni atzina, ka viņi no-
teikti apmeklēs jauno bibliotēku 
un, ka ar nepacietību gaida, kad 
tā būs atvērta apmeklētājiem. 
Grāmatu ķēde esot bijusi iespēja 
apskatīt, kādas grāmatas biblio-
tēkā ir pieejamas un jau izvēlē-
ties savu nākamo lasāmvielu. 

Paldies visiem, kas ieradās 
pasākumā un pielika savu roku, 
lai lielais kopējais darbs tiktu 
paveikts! Nu grāmatas ir nonā-
kušas Raiskuma muižā un jaunā 
bibliotēka jau pavisam drīz vērs 
durvis apmeklētājiem. 

Baiba Bendika – LR izlasē 
biatlonā; Phjončhanas olimpisko 
spēļu dalībniece;

Sandra Grosberga – LR 
izlases sastāvā orientēšanās; 
Latvijas čempionāts garajā dis-
tancē – 1. vieta no 11 dalībnie-

cēm, Latvijas čempionāts vidējā 
distancē  – 1. vieta no 17 dalīb-
niecēm, Latvijas čempionāts 
sprintā – 1. vieta no 32 dalīb-
niecēm, Latvijas čempionāts sta-
fetē – 1. vieta no 22 komandām, 
valsts izlases sastāvā –  Pasaules 
čempionāts stafete 7. vieta S21E 
grupā no 29 valstu komandām;

Sporta laureāta apbalvoju-
mus par 2018. gada sasniegu-
miem sportā saņēma:

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

26. aprīļa vakarā Stalbes 
tau tas namā pulcējās Pārgau-
jas novada sportiskākie un ar 
panākumiem bagātākie spor-
tisti. Šajā vakarā viņi saņēma 
Pār gaujas novada apbalvojumu 
par 2018. gada sasniegumiem 
sportā. 

Apbalvojumi tika piešķirti 
tiem sportistiem, kuri Pārgau-
jas novada vārdu nesuši ārpus 
Latvijas, kā arī ārpus novada 
robežām. Arī 2018. gadā popu -
lārākie un panākumiem bagā-
tākie sporta veidi Pārgaujas 
novadā bijuši florbols, loka šau-
šana, orientēšanās, šaušana un 
atlētiskā vingrošana. Kopā pa-
sākuma laikā tika apbalvoti 75 
sportisti, kā arī viņu treneri – 
Ingus Laiviņš (florbols), Kris-
tīne Šilkina (loka šaušana), Aija 
Alksne (orientēšanās), Vilnis 
Jaunzems (šaušana) un Ha-
ralds Bruņinieks (atlētiskā vin-
grošana). Ar katru gadu apbal-
voto sportistu skaits palielinās, 
par ko novada vadība un sporta 
klubs “Pārgauja”, kas atbildīgs 
par sporta dzīves koordinēšanu 
novadā, lepojas un priecājas. 

Balvas sportistiem pasniedza 
Sporta kluba “Pārgauja” valdes 
priekšsēdētājs Monvids Kras-

tiņš. Pasākumu ar savu klātbūtni 
pagodināja arī Latvijas Loka šau-
šanas federācijas prezidents Ar-
nis Podiņš. 

Sporta laureātā viesojās 
ste pa dejas studija “Soul Tap”, 
kas priecēja ar enerģiskiem un 
pozitīvām emocijām bagātiem 
priekšnesumiem. Ar led deju 
šovu pārsteidza dejotāja no deju 
studijas “DreamTeam”. 

Paldies sportistiem par sa-
sniegumiem un augsti uzrādī-
tajiem rezultātiem, kā arī iegul-
dīto darbu un enerģiju, lai būtu 
šādi panākumi. Novēlam tikpat 
augstus rezultātus, kā arī jaunu 
mērķu sasniegšanu turpmāk jeb 
kā teikts olimpiskajā devīzē – 
“Ātrāk, augstāk, spēcīgāk”! 

Turpinājums 3. lpp.

Grāmatu ķēde. Foto: Iluta Beķere

Sporta laureātu balvas. Foto: Iluta Beķere

Sporta kluba "Pārgauja" valdes 
priekšsēdētājs Monvids Krastiņš 
sveic sporta laureātus. 
Foto: Iluta Beķere
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Vai piedalīsieties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, atdo-
dot savu balsi par kādu no 

kandidātu sarakstiem?

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša jautājumu 
rezultātu apkopojums 

Jā, 39 balsis

Nē, 21 balss

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

 Par ierastu un gaidītu no-
tikumu uzņēmējiem kļuvusi 
lielākā uzņēmēju izstāde Vid-
zemē – “Vidzemes uzņēmēju 
dienas”, kurā jau vairākus gadus 
piedalās Pārgaujas novada paš-
valdība, kā arī novada uzņēmēji. 
Arī šis gads nebija izņēmums, un 
Pārgaujas novads izstādē tika 
pārstāvēts arī šogad. 

 Izstāde norisinājās 17. un 
18. maijā Valmieras kultūras 
centrā un pie tā. “Vidzemes 
uzņēmēju dienas” norisinājās 
jau 22. reizi, pulcinot vienviet 
dažādu jomu un lieluma uz-
ņēmumus no Vidzemes, kā arī 
no citām Latvijas vietām. Divu 
dienu laikā izstādes dalībnieki 
pasākuma apmeklētājus, pil-
sētas viesus, kā arī citu novadu 
pārstāvjus iepazīstināja ar savu 
produkciju vai sniegtajiem pa-
kapojumiem, veiksmes stāstiem 
un sadarbības iespējām. Dalība 
izstādē ir iespēja dibināt jaunus 
kontaktus, veidot sadarbības, 
atrast jaunus partnerus, iegūt 
jaunus klientus. 

 Pārgaujas novada pašvaldība 
savā stendā apmeklētājiem pie-
dāvāja informāciju par tūrisma 
iespējām novadā, aicināja uz šī 
gada lielākajiem pasākumiem, 
cienāja ar Pārgaujas novadā 
radītiem gardumiem, stāstīja 
par saviem uzņēmējiem. Īpašu 
uzmanību apmeklētāju vidū 
izpelnījās iespēja piedalīties 
vik torīnā. Atbildot pareizi uz 
sep tiņiem jautājumiem par Pār-
gaujas novadu, varēja piedalīties 
loterijā un laimēt vērtīgas bal-
vas, ko bija sagādājuši novada 
uzņēmēji. Visas atbildes bija 

Uzņēmēji tiekas Valmierā

meklējamas stendā. Uzmanīgā-
kajiem un acīgākajiem viktorī-
nas dalībniekiem atbilžu meklē-
šana problēmas nesagādāja. 

 Ārpusē, pie kultūras cen-
tra, norisinājās amatnieku un 

uzņēmēju tirdziņš, kurā varēja 
iegādāties dažādus amatnieku 
darinājumus, gardumus, stādus, 
tehniku u.c. Pārgaujas novadu 
tirdziņā pārstāvēja un savu 
produkciju apmeklētājiem pie-

dāvāja SIA “Raiskuma Labumu 
Darītava”, Inese Mangule ar pro-
dukciju “Dabas spēks”, Iveta Ka-
zerovska, kas piedāvāja “Kiukīšu 
kārumus”, SIA “Real Bread” ar 
Rožkalnu maizi, Iveta un Ilmārs 

Āboliņi ar savu produktu “Diž-
vīra pelmeņi”, kā arī Pārgaujas 
novada grantu konkursa šī gada 
2. vietas ieguvēji SIA “Balansa 
dēlis”.  

Paldies jāsaka arī tiem uz-
ņēmējiem, kuri gādāja par to, 
lai Pārgaujas novada stends iz-
skatītos skaisti. Īpašs paldies 
SIA “Straubek Furniture” par 
mēbelēm stenda iekārtojumam, 
paldies arī z/s “Eicēni” par 
zaļumiem, kas stendu atdzīvi-
nāja. Paldies arī PKS “Straupe” 
par gardumiem, ar ko pacienāt 
stenda apmeklētājus.  

 Pēc dalības izstādē “Vidze-
mes Uzņēmēju dienas” tiek ras-
tas jaunas idejas un enerģija, 
tiek uzklausīti apmeklētāju ie-
teikumi, kā arī šī ir uzņēmēju ie-
spēja pieteikt un reklamēt sevi, 
satiekot potenciālo klientu vai 
sadarbības partneri klātienē.

 Paldies arī visiem, kas ap-
meklēja Pārgaujas novada 
stendu. Uz tikšanos jau nāka-
majā gadā – “Vidzemes Uzņē-
mēju dienās 2020!

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

Kā ierasts – katru mēnesi 
Pārgaujas novada mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv ap-
meklētājiem ir iespēja atbildēt 
uz dažādiem aktuāliem jautāju-
miem. Maija mēnesī ne tikai Lat-
vijā, bet visā Eiropas Savienībā 
aktuāls jautājums ir Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas. Tajās Latvijas 
pārstāvībai Eiropas Parlamentā 
jāievēl astoņi deputāti. Tāpēc arī 
Pārgaujas novada iedzīvotājiem 
tika jautāts, vai viņi plāno pieda-
līties Eiropas Parlamenta vēlēša-
nās, atdodot savu balsi par kādu 
no kandidātu sarakstiem. 

Šajās vēlēšanās vēlēšanu ie-
cirkņi visā Latvijā vēlētājiem 
bija atvērti jau no 20. maija, kad 

jebkuram interesentam 20. un 
21. maijā bija iespēja iecirkņos 
iepazīties ar vēlēšanu kandidātu 

sarakstiem un to programmām. 
Iepriekšējā balsošana bija 

iespējama no 22. maija, kad vē-
lēšanu iecirkņi bija atvērti no 
17.00 līdz 20.00, 23.maijā no 
9.00 līdz 12.00. Šajās dienās vē-
lētājiem tika dota iespēja balsot 
jebkurā vēlēšanu iecirknī, jo 
pirmo reizi vēlēšanās balsotā-
jiem bija iespēja izmantot vē-
lētāju datu apmaiņas sistēmu. 
Tomēr sistēma pievīla, kam se-
koja paziņojums, ka vēlēšanu 
iecirkņu darbība vienu dienu 
pirms vēlēšanām, 24. maijā, tiek 
pagarināta līdz plkst. 20.00. Sis-
tēmas darbībā traucējumi tiek 
konstatēti arī 24. maija rītā un to 
izmatot vēlētāju datu apmaiņai 
ļauts tikai vien apmēram 3 stun-
das pirms iecirkņu slēgšanas. 
Neskatoties uz to, Pārgaujas no-
vada vēlēšanu komisiju locekļi 
atzīst, ka iedzīvotāji bijuši vērīgi 

un sekojuši līdzi ziņām plašsa-
ziņas līdzekļos, jo, atjaunojoties 
sistēmas darbībai, vēlētāji uzreiz 
steigušies uz iecirkņiem, lai šo 
iespēju izmantotu. 

Vēlēšanu dienā, 25. maijā, visi 
iecirkņi darbojās no plkst. 7.00, 
un pirmajā stundā, proti, līdz 
plkst. 8.00 Latvijā bija nobalso-
juši apmēram septiņi tūkstoši 
vēlētāju jeb 0,49% no kopējā 
vēlētāju skaita, par ko vēstīja 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
apkopotie dati. Līdz dienas vi-
dum visā Latvijā bija nobalsojuši  
27,2 % no balsstiesīgo skaita. 
Savukārt dienas beigās, noslē-
dzoties balsojumam, Latvijā bija 
nobalsojuši  33,47 % vēlētāju. 

Pārgaujas novada teritorijā, 
kā ierasts, darbojās 3 vēlēšanu 
iecirkņi – Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagastu pārvaldēs. 
Vēlētāji gan pauda sašutumu par 

to, ka nav saņēmuši rakstisko 
uzaicinājumu piedalīties vēlē-
šanās, tomēr labprāt piedalījās 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
un atdeva savu balsi par kādu 
no vēlētāju sarakstiem. Kopumā 
Pārgaujas novadā vēlēšanās pie-
dalījās 31,94 % no balsstiesīga-
jiem. 

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanu gaitu 
un rezultātiem, meklēt Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
https://www.cvk.lv/lv

Jūnija jautājums:

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas 
novada svētkos būtu nepiecie-
šama uguņošana?

  • Jā;

  • Nē.

55 %35 %

Pārgaujas novada pašvaldības stends. Foto: Iluta Beķere Uzņēmēji Iveta un Ilmārs Āboliņi, stāstot par savu produktu “Straupes 
dižvīra pelmeņi”. Foto: Iluta Beķere

Pārgaujas novada uzņēmēji ar produktiem “Dabas spēks” un “Kiukīšu kārumi” tirdziņā. Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv


3

Ingus Laiviņš – LR florbola 
izlases sastāvā – treneris; Pasau-
les čempionātā florbolā iegūta 
5. vieta;

Gvido Lauga – LR florbola iz-
lases sastāvā; Pasaules čempio-
nātā florbolā iegūta 5. vieta;

Artūrs Jurševskis – LR flor-
bola izlases sastāvā; Pasaules 
čempionātā florbolā iegūta 
5. vieta;

Ketija Neringa-Martinso ne – 
WA Indoor Latvijas Atklā tais 
čempionāts loka šaušanā tel pās 
1. vieta, IFAA Indoor BIAC 2018 –
 Baltijas Apvidus loka šā-
vēju čempionāts telpās 2018 
1. vieta, IFAA 3D Braslas kauss 
1. vieta, WA 3D WA 3D Do-
bele 1. vieta, IFAA 3D Livoni-
jas kauss, III posms 2. vieta, 
FAA Field Estonia Open 2. vieta,  
WA Field Embūtes fieldi 2018 
1. vieta, WA 3D Eiropas 3D čem-
pionāts 1. vieta un Eiropas čem-
piones tituls;

Kristīne Brunere – Latvijas 
čempionāts stafete – 1.  vieta 
S16 grupā no 5 komandām, Lat-
vijas čempionāts pagarinātajā 
distancē – 2. vieta  S16 grupā no 
13 dalībniecēm Valsts jaunatnes 
izlases sastāvā startam Baltijas 
čempionātā;

Jānis Zandbergs – 2. vieta 
komandas sastāvā Eiropas čem-
pionātā kombinētajā medību 
šaušanā Latvijas izlases sastāvā, 
2. vieta komandas sastāvā Balti-
jas čempionātā šaušanā pa skre-
jošu mērķi 35m, kā arī par trim 
pirmajām vietām, vienpadsmit 
otrajām vietām, piecām trešajām 
vietām Latvijas čempionātos un 
Latvijas kausa izcīņā šaušanā. 

ATLĒTISKAJĀ VINGROŠANA:
Jurijs Gammeršmidts – 

2. vieta Latvijas atlētiskās vin-
grošanas čempionātā posmu 
kopvērtējumā V1 grupā, 2. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 
čempionātā vīriešu kategorijā;

Ivars Oraševskis – 1. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 
čempionātā posmu kopvērtē-
jumā V3 grupā, 2. vieta Latvijas 
atlētiskās vingrošanas čempio-
nātā vīriešu kategorijā;

Valdis Mednis – 2. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 
čempionātā posmu kopvērtē-
jumā V3 grupā;

Sanija Krista Vestfāle – 
1. vieta Latvijas atlētiskās vin-
gro  šanas čempionātā posmu 
kop vērtējumā U15 grupā;

Margita Zariņa – 1. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 
čempionātā posmu kopvērtē-
jumā S1 grupā, 1. vieta Latvijas 
atlētiskās vingrošanas čempio-
nātā sieviešu kategorijā;

Olga Oraševska – 1. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 
čempionātā posmu kopvērtē-
jumā S2 grupā, 2. vieta Latvijas 
atlētiskās vingrošanas čempio-
nātā sieviešu kategorijā;

Daiga Hofmane – 2. vieta 
Latvijas atlētiskās vingrošanas 

čempionātā posmu kopvērtē-
jumā S2 grupā; 3. vieta Latvijas 
atlētiskās vingrošanas čempio-
nātā sieviešu kategorijā;

Haralds Bruņinieks – trene-
ris.

LOKA ŠAUŠANĀ:
Viva Medne – WA Indoor Lat-

vijas valsts jauniešu čempionāts 
telpās 2. vieta, IFAA 3D Kurši 
2. vieta, IFAA 3D EBHC 2018 – 
Eiropas Loka mednieku čempio-
nāts 1. vieta, WA Field Embūtes 
fieldi 2018 – 3. vieta;

Haralds Mednis – WA 
Field Embūtes fieldi 2018 
1. vieta, IFAA 3D Pukstu aplis 
15 1. vieta, IFAA Indoor BIAC 
2018 – Baltijas Apvidus loka šā-
vēju čempionāts telpās 2018 – 
1. vieta;

Loreta Lapsiņa – 3D Livoni-
jas kauss, III posms 1. vieta.

Kristīne Vallija Ruble – 
WA Indoor Latvijas valsts jau-
niešu čempionāts telpās 2.
vieta, WA Field Embūtes fieldi 
2018 2. vieta, IFAA Indoor BIAC 
2018 – Baltijas Apvidus loka šā-
vēju čempionāts telpās 1. vieta;

Dāvids Rublis – IFAA In-
door BIAC 2018 – Baltijas Ap-
vidus loka šāvēju čempionāts 
telpās 2018 – 1. vieta, IFAA 
3D Braslas kauss 1. vieta, WA 
Field Embūtes fieldi 2018 – 
1. vieta;

Dace Kalēja – WA + IFAA Ķe-
kavas novada atklātais čempio-
nāts loka šaušanā veterāniem 
2. vieta;

Armands Vilisters – WA 
Indoor Latvijas Atklātais čem-
pionāts loka šaušanā telpās 
3. vieta, IFAA 3D Olu pavēlnieks 
1. vieta, WA + IFAA Ķekavas no-
vada atklātais čempionāts loka 
šaušanā veterāniem 3. vieta, 
WA Field Embūtes fieldi 2018 
2. vieta;

Muntis Mednis – IFAA 3D 
Braslas kauss 3. vieta, IFAA 
3D Purva bebra medības 3. vieta, 
IFAA Field Latvijas Apvidus loka 
šāvēju čempionāts – LFAC 2018 
3. vieta;

Tīna Marija Zaļaiskalns – 
IFAA Indoor BIAC 2018 – Balti-
jas Apvidus loka šāvēju čempio-
nāts telpās 2. vieta, IFAA 3D Olu 
pavēlnieks 2. vieta, IFAA 3D Bra-
slas kauss 1. vieta, WA Field Em-
būtes fieldi 2018 3. vieta, IFAA 
3D Pukstu aplis 15  1. vieta, IFAA 
3D Purva bebra medības 1. vieta;

Kristīne Šilkina – trenere.

ORIENTĒŠANĀS:
Dina Palsa - Latvijas čempio-

nāts stafete – 1. vieta S16 grupā 
no 5 komandām, Latvijas čem-
pionāts pagarinātajā distancē – 
3. vieta  S16 grupā no 13 dalīb-
niecēm;

Rinalds Ruža – Latvijas 
čempionāts ar slēpēm sprintā – 
2. vieta V12 grupā no 12 dalīb-
niekiem;

Arta Jonāse – Latvijas čem-
pionāts stafetē – 3. vieta S18 
grupā no 4 komandām;

Paula Berķe – Latvijas čem-

pionāts stafetē – 3. vieta S18 
grupā no 4 komandām;

Aija Alksne – trenere.

ŠAUŠANĀ:
Lauma Zīle – 1. vieta indivi-

duāli Baltijas čempionātā šau-
šanā pa skrejošu mērķi 35 m sie-
viešu un junioru grupā, 1. vieta 
individuāli Latvijas Kausa kop-
vērtējumā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m, 2. vieta komandas 
sastāvā Baltijas čempionātā šau-
šanā pa skrejošu mērķi 35 m, kā 
arī par sešām pirmajām vietām, 
piecām otrajām vietām, divām 
trešajām vietām Latvijas čem-
pionātos un Latvijas kausa iz-
cīņā šaušanā;

Ojārs Dālders – 2. vieta ko-
mandas sastāvā Latvijas Kausa 
7. posmā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m, 2. vieta komandas 
sastāvā Baltijas čempionātā šau-
šanā pa skrejošu mērķi 35 m, 
2. vieta komandas sastāvā Lat-
vijas čempionātā šaušanā pa stā-
vošu mērķi 35 m;

Agnese Kārkliņa – 3. vieta 
individuāli Baltijas čempio-
nātā šaušanā pa skrejošu mērķi 
35 m sieviešu un junioru grupā, 
1. vieta komandas sastāvā Lat-
vijas Kausa finālposmā šaušanā 
pa skrejošu mērķi 35 m, kā arī 
par trim pirmajām vietām un di-
vām otrajām vietām Latvijas kā 
čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā;

Marina Rjabkova – 2. vieta 
individuāli Baltijas čempionātā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35m 
sieviešu un junioru grupā, 3. 
vieta komandas sastāvā Baltijas 
čempionātā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m;

Mārtiņš Gaņģis – 2. vieta 
komandas sastāvā Eiropas čem-
pionātā kombinētajā medību 
šaušanā Latvijas izlases sastāvā, 
2. vieta komandas sastāvā Bal-
tijas čempionātā šaušanā pa 
skrejošu mērķi 35 m, kā arī par 
vienpadsmit pirmajām vietām, 
astoņām otrajām vietām un 
desmit trešajām vietām Latvijas 

čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā;

Edgars Zeidmanis – 2. vieta 
individuāli Latvijas Kausa kop-
vērtējumā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 100 m, 3. vieta komandas 
sastāvā Baltijas čempionātā šau-
šanā pa skrejošu mērķi 35 m, kā 
arī par astoņām pirmajām vie-
tām, četrām otrajām vietām un 
trim trešajām vietām Latvijas 
čempionātos un Latvijas kausa 
izcīņā šaušanā;

Raivis Bērziņš – 1. vieta indi-
viduāli Latvijas Kausa 3. posmā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m, 
3. vieta komandas sastāvā Balti-
jas čempionātā šaušanā pa skre-
jošu mērķi 35 m. kā arī par čet-
rām pirmajām vietām, piecām 
otrajām vietām un trim trešajām 
vietām Latvijas čempionātos un 
Latvijas kausa izcīņā šaušanā;

Artis Kaspars – 3. vieta indi-
viduāli Latvijas Kausa kopvērtē-
jumā šaušanā pa skrejošu mērķi 
35 m, kā arī par četrām pirma-
jām vietām un trim otrajām 
vietām Latvijas čempionātos un 
Latvijas kausa izcīņā šaušanā. 

Aigars Legzdiņš – 1. vieta in-
dividuāli Latvijas kausa 7. posmā 
šaušanā pa skrejošu mērķi 35 m, 
3. vieta komandas sastāvā Balti-
jas čempionātā šaušanā pa skre-
jošu mērķi 35 m, kā arī par trim 
otrajām vietām Latvijas kausa 
izcīņas posmos;

Vilnis Jaunzems – 1. vieta 
komandas sastāvā Latvijas kausa 
3. posmā un 1. vieta koman das 
sastāvā Latvijas Kausa fināl-
pos mā šaušanā pa skrejošu 
mēr ķi 35 m;

Ēriks Bergs – 3. vieta indivi-
duāli 6. Latvijas Siluetu ziemas 
kausa 7. posmā, 2. vieta koman-
das sastāvā Latvijas Kausa 
3. pos mā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m, 1. vieta koman-
das sastāvā Latvijas Kausa fi-
nālposmā šaušanā pa skrejošu 
mērķi 35 m;

Jānis Gaņģis – 2. vieta indivi-
duāli 6. Latvijas Siluetu ziemas 
kausa 4. posmā, 1. vieta indivi-

Godināti Pārgaujas novada Sporta laureāti

duāli 7. Latvijas Siluetu ziemas 
kausa 1. posmā, 1. vieta indivi-
duāli 7. Latvijas Siluetu ziemas 
kausa 2. posmā.

FLORBOLĀ 
PAR 3. VIETU LATVIJAS ČEM-

PIONĀTĀ ELVI LĪGĀ VĪRIEŠIEM
komandas “SK “Pārgauja” 

pār stāvis Monvids Krastiņš, 
treneris Ingus Laiviņš, fiziskās 
sagatavotības treneris Māris 
Bogdanovs, mediķe Sigita Dīc-
mane;

Komanda SK “Pārgauja”:
Dāvis Helmuts Zvejnieks, 

Edmunds Zandersons, 
Kristiāns Miezītis, Mārtiņš 
Rajeckis, Gatis Gailis, Aivis 
Ādminis, Lauris Ābols, Oskars 
Balodis, Edgars Puriņš, 
Renārs Arājs, Edijs Vents, 
Andris Rodionovs, Ronalds 
Arājs, Kristers Jansons, 
Miķelis Koknesis Roops, Emīls 
Eglītis, Gvido Lauga, Mārtiņš 
Zicmanis, Mārtiņš Muižnieks, 
Jānis Driļevskis, Olafs Zvīnis, 
Artūrs Jurševskis.

PAR DALĪBU SIMTGADES 
SPORTA SPĒLĒS:

Ivars Oraševskis – vecuma 
grupā 50+ 2. vieta pavasara 
krosā, par 2. vieta svara bumbu 
celšanā.

Valdis Mednis – vecuma 
grupā 55+ 1. vieta svara bumbu 
celšanā;

Staņislavs Dzalbs – vecuma 
grupā 75+ 2. vieta krosā 5000 m, 
3. vieta  krosā 1500 m.

PAR 2. VIETU BOCCIA SPĒLĒS 
GRUPĀM

Raiskuma sanatorijas inter-
nātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra skolēni un pedagogi:

Sandis Kostanjans, Toms 
Endis Spuļģis, Edgars Jurke-
vičs, Dains Seroštanovs, Diāna 
Nabaga, Elvis Jānis Spuļģis, Ar-
tis Priedītis, Rihards Priedītis, 
Gita Timaškova, Dace Eihen-
bauma.

Turpinājums no 1. lpp.

Pārgaujas novada sporta laureāti 2018. Foto: Iluta Beķere
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas novada 
domes lēmumu (protokols Nr. 4,2.§) 
18.04.2019.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 
46. panta pirmo un otro daļu un likumu 
“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu.

1. Apstiprināt pašvaldības 2019.gada 
pamatbudžeta ieņēmumus sadalījumā  pa 
ieņēmumu veidiem 5 548 013 EUR ap-
mēra, t.sk. aizņēmumu 414 504 EUR ap-
mērā saskaņa ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt pašvaldības 2019. gada 
pamatbudžeta izdevumus sadalījumā pa 
iestādēm un atsevišķām struktūrvienī-
bām 5 999 987 EUR apmērā, t.sk. aizņē-
mumu atmaksu Valsts Kasei 788 443  EUR 
apmērā; saskaņa ar pielikumu Nr. 1.

3. Apstiprināt pašvaldības 2019. gada 
pamatbudžeta naudas  līdzekļu atlikumu  
uz gada sākumu 491 791 EUR apmērā 
un nesadalīto naudas līdzekļu atlikumu 
39 817 EUR apmērā.

4. Apstiprināt pašvaldības specialā bu-
džeta 2019. gada ieņēmumus sadalījumā 
pa ieņēmumu veidiem 706 580 EUR ap-
mēra saskaņa ar pielikumu Nr. 2.

5.  Apstiprināt pašvaldības specialā bu-
džeta 2019. gada izdevumus sadalījumu 
pa atsevišķām struktūrvienībām 284 708 
EUR apmērā; saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

6. Apstiprināt pašvaldības 2019.gada 
speciālā budžeta naudas līdzekļu atli-
kumu uz gada sākumu 724995 EUR ap-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

„Pārgaujas novada 
pašvaldības budžets 
2019. gadam”

mērā un nesadalīto naudas līdzekļu atli-
kumu 920085 EUR apmērā.

7. Apstiprināt pašvaldības saistību  
pamatsummas apmēru uz gada sākumu  
3 080 986 EUR apmērā. Finanšu nodaļai, 
saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgu-
miem, 2019. gadā nodrošināt  pašvaldības 
aizņēmumu pamatsummu atmaksu un 
procentu samaksu  noteiktajos termiņos 
un apmēros, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

8. Apstiprināt paskaidrojumu rakstu 
par Pārgaujas novada pašvaldības bu-
džetu 2019. gadam.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, 
lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu 
nepārsniedz attiecīgajai programmai/pa-
sākumam tāmē apstiprinātos un plānotos 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomis-
kajām kategorijām. 

10. Atbildīgajiem par budžeta izpildi, 
saskaņojot ar Izpilddirektori un  Finanšu 
nodaļas vadītāju, atļauts veikt plāna gro-
zījumus izdevumu ekonomiskās klasifikā-
cijas kodu griezumā, nepārsniedzot pie-
šķirto finansējumu  konkrētās struktūras 
budžeta ietvaros un nemainot izdevumu 
sasniedzamo mērķi.

11. Budžeta izpildītāji organizējot ies-
tādes, nodaļas un struktūrvienības funk-
ciju izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma pro-
cedūras ievērošanu atbilstoši likumam 
„Publisko iepirkumu likums”.

Domes priekšsēdētājs
     Hardijs Vents

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar 
kuru tā  nodrošina   savu   autonomo  funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un 
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām un tiek veidota 
teritorijas ilgtermiņa attīstība. Budžets atspoguļo pašvaldības prioritātes  skaitliskā iz-
teiksmē.

Novada ekonomiskā  un sociālā situācija
Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, robežojoties ar Amatas,  Cēsu, 

Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās terito-
rijas platība ir 485.3 km2, ko apdzīvo 3666 iedzīvotāji. Pārgaujas novads teritoriāli ir 
52 lielākais novads Latvijā. Pārgaujas novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. No-
vadā administratīvais centrs ir ciemats Stalbe. Novadu vieno 3 teritoriālās vienības – 
Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes pagasts.

Pārgaujas novada un tā pagasta teritorijas un iedzīvotāju skaits

Teritoriālā vienība Teritorija, 
km2

Iedzīvotāju skaits, 
2018. gada sākumā, 

CSP dati

Iedzīvotāju skaits 
2018. gada sākumā, 

PMLP dati

Pārgaujas novads, kopā 486.2 3666 3946

Stalbes pagasts 159.84 1032 1116

Straupes pagasts 151.91 1251 1324

Raiskuma pagasts 174.45 1383 1506

Pastāv datu atšķirības starp CSP un PMLP datiem, kur PMLP dati atspoguļo tikai dek-
larēto, ne faktisko, iedzīvotāju skaitu pašvaldības teritorijā, kamēr CSP dati ir koriģeti 
dati, balstoties uz dažādiem statistikas pārskatiem. 

Faktors, kas ļoti lielā mērā ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas ir migrācija, tā no-
vērtēšanai tiek izmantots migrācijas saldo. Pārgaujas novads, apkārtējo novadu konku-
rencē, laika posmā no 2013.gada līdz 2017.gadam ir viens no vadošajiem novadiem ar 
zemiem migrācijas rādītājiem. Pārgaujas novadam absolūtajos rādītājos ir vislabākais 
rezultāts apkārtējo novadu salīdzinājumā jeb migrācijas saldo ir -208, kas nozīmē, ka 
iedzīvotāji pamet novadu, bet tendence ir lēnākā.  

Iedzīvotāju aptaujā galvenie iemesli, kāpēc iedzīvotāji varētu pamest Pārgajas no-
vadu tika minēti  -  dzīvojamās platības trūkums, personiskie iemesli un kvalifikācijai 
atbilstoša apmaksāta darba trūkums. Tas liecina, ka pašvaldība rīcība mājokļu problē-
mas risināšanai var mazināt iedzīvotāju migrāciju prom no novada.

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos valstī ir uzlabojumi darba tirgū – tur-
pina sarukt bezdarba līmenis un palielinās nodarbinātības līmenis.Aplūkojot datus par 
bezdarbu Pārgaujas novadā 2018.gada beigās, ir novērojams tas, ka kopējais bezdarba 
līmenis novadā ir zems jeb 4.5%. Vecuma grupu dalījumā ir novērojams tas, ka 20 līdz 
39 vecuma grupā, reģistrēti bezdarbnieki ir 47 iedzīvotāji, bet vecuma grupā 40 līdz 60+ 
bezdarbnieku skaits ir 54 iedzīvotāji, kas atbilst kopējām Latvijas tendencēm, kur iedzī-
votāji pirmspensijas vecuma sastopas ar grūtībām atrast darbu. Aplūkojot bezdarba rā-
dītāju iedzīvotāju dzimumu griezumā ir redzams, ka no 101 kopējā bezdarbniekiem 58 
ir vīrieši un 43 ir sievietes. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba 
ir jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir 19 iedzīvotāju jeb 18.8% no visiem bez-
darbniekiem. Šāds rezultāts ir vērtējams pozitīvi, tāpēc bezdarba rādītāji viennozīmīgi 
liecina par pozitīvām tendencēm novadā. Darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors 
pašvaldības kopējā budžeta bāzes palielinājuma faktors, jo lielāko ienākumu daļu veido 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi.  Saskaņā ar Finanšu ministrijas prog-
nozēm turpmākajos gados valstī kritīsies bezdarba līmenis, taču būtisks nodarbināto 
skaita pieaugums netiek prognozēts, līdz ar to IIN bāzes palielināšanos turpmākajos 
gados galvenokārt noteiks  tikai algu pieauguma dinamika, kā arī nodokļa iekasēšanas 
ietekme no 2018.gadā realizētās IIN reformas.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides  veidošana ir viens  no pašvaldības at-
tīstības  uzdevumiem, jo attīstot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociāleko-
nomisko vidi novadā un palielināt budžeta ienākumus. Pārgaujas novadā ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaits 2018.gadā bija 345 uzņēmumi. Kopš 2017.gada uzņēmējdar-
bības prestiža veicināšanai Pārgaujas novada pašvaldība izstrādāja preču zīmi “Radīts 
Pārgaujas novadā”, kas ļauj gan novada iedzīvotājiem, gan arī novada viesiem novērtēt 
pakalpojumus un dažāda veida preces, ko nodrošina Pārgaujas novada uzņēmēji.

Pārgaujas novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jas (Natura 2000):

• Gaujas Nacionālais parks Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastā;
• Dabas liegums “Lielais un Pemmes purvs” Straupes pagastā.
Nacionālā dabas parka statuss ierobežo dabas resursu izmantošanu un saimniecisko 

darbību, tomēr tiek nodrošināta Pārgaujas novada ainaviskuma un dabas vērtību sagla-
bāšana nākamajām paaudzēm.

Budžeta prioritātes un izvirzītie mērķi:
VĪZIJA

Pārgaujas novads –
ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ GAUJAI

ar vienmērīgi pieejamu, mūsdienīgu sociālo un tehnisko 
infrastruktūru, veiksmīgu sadarbību, dinamisku izaugsmi un 

sabalansētu cilvēka un dabas mijiedarbību

Saskaņā ar vīziju, Pārgaujas novadam 2030. gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski at-
tīstītam visā teritorijā: pakalpojumiem – viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem, tehnis-
kai infrastruktūrai – pilnveidotai un modernai, dabas un cilvēka saimnieciskās darbības 
mijiedarbībai – ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar 
ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi. 

Savukārt, novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki; 
īpaši attīstīta ir lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana ar pievienoto 
vērību, kā arī tūrisms. Novads piesaista iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, dabas 
skaistumu un sniedz nepieciešamo pilnīgai  un kvalitatīvai dzīvei.

Lai ilgtermiņā novads varētu vīziju sasniegt, izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi, kas ir 
Pārgaujas novada attīstības galvenie stūrakmeņi:

• SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība;
• SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide;
• SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide.

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība: paredz, ka novada misija 
ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, tas nozīmē, ka iedzīvotāju vajadzību izzinā-
šana un realizēšana ir pašvaldības pastāvēšanas jēga. Vienlaikus, viens no stratēģiska-
jiem mērķiem ir izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība, kas nodrošina novada 
attīstību sociālajā jomā.

SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide: lai nodrošinātu iedzīvotājiem piemērotu 
un laikmetīgu dzīves telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, veidot ģimeni, nepiecie-
šama ilgtspējīga vides attīstība. Jo sakārtotāka infrastruktūra un apkārtējā vide, jo pie-
vilcīgāks novads dzīvošanai, tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis stratēģiskais mērķis 
nodrošina novada fizisko attīstību.

SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide: lai būtu iespējama novada vi-
des un sabiedrības attīstība, nepieciešama pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas nodrošina 
gan darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, gan ļauj attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot 
novadā pieejamos resursus, tādejādi veicinot kopējo novada labklājības līmeņa celša-
nos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada ekonomisko plānošanu.

Paskaidrojuma raksts par
Pārgaujas novada pašvaldības 
2019. gada budžetu

Turpinājums 5. lpp.
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Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gada budžeta apraksts

Pārgaujas  novada 2019. gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par 
valsts budžetu 2019. gadam”, “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, ievērojot li-
kumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
kā arī citu normatīvo aktu prasības, iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem, 
kā arī pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-
2019. gadam aktualizēto investīciju plānu. Sastādot 2019. gada budžeta plānu, pieeja-
mie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta 
sabalansētību.

  Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība valsts 
ekonomikas attīstībā un valstiski tiek mainīti pašvaldību ietekmējošie nodokļi, tad attīs-
tības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attie-
cīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteik-
tajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un uzdevumiem.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāni 
izskatīti Pārgaujas novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2019. gada 9. 
un 11. aprīlī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu piepra-
sījumu iesniedzējus.

2019. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un 
sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabo-
šanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē. Turpinās darbs, 
lai  attīstītu un pilnveidotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. 

Sastādot 2019.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši no-
vada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu 
projektu īstenošanu. 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedo-
jumus un dāvinājumus). 

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta  kopējie ieņēmumi 6.25 milj. EUR, no kuriem 
Pamatbudžeta ieņēmumi 5.55 mij. Eur un  Specbudžeta ieņēmumi 0,7 milj. EUR apmērā. 

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 6.5 milj. EUR no kuriem Pamatbudžeta 
izdevumi plānoti 6 milj. EUR  un Specbudžeta izdevumi 0.5 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi
      Pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada ieņēmumi plānoti 5 548 013 EUR apmērā. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par 15.71 %, salīdzinot ar 2018. gada 
budžetā saņemtajiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 
un ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi  no valsts un 
pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra:
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis  40.97 % - 216 0852 EUR
Nekustamā īpašuma nodokļi 4.75 % - 23 837 EUR
Valsts transfertu ieņēmumi 47.7 % - 244 9887 EUR
Pašvaldības savstarpējo transfertu ieņēmumi 2.40 % - 123 140 EUR 
Maksas pakalpojumu un pārējie  ieņēmumi  4.18 % - 208 554 EUR

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir plānoti iepriekšējā gada izpildes līmenī.

Nodokļu ieņēmumi. 2019. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 
plānoti 2 347 328 EUR  vai par 3.91 % mazāk kā SAŅEMTI 2018.gada budžetā. Iedzīvo-
tāju ienākumu nodoklis plānots 97.02 % apmērā. Nekustamā īpašumu nodoklis plānots 
88.76 % apmērā salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, īpašumu nodokļa iekasēšana plā-
nota ar piesardzības principu. 

Ar mērķi palielināt nodokļu ieņēmumus konsolidētājā valsts kopbudžetā, valdība 
2018. gadā pieņēma grozījumus nodokļu jomā. 2018. gadā uzsāktās nodokļu reformas 
rezultātā kopējie IIE nodokļu ieņēmumi ir nepietiekami un arī 2019.gadā pēc progno-
zēm samazinās. 2018. un 2019. gadā samazinājums tiek kompensēts ar speciālo valsts 
dotāciju.

 Nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiek saglabātas esošajā līmenī. Saskaņā ar sais-
tošajiem noteikumiem par nekustamo īpašumu nodokli tiek piemērotas nodokļu atlai-
des noteiktām sociālajām grupām.  

  
Budžeta 

izpilde 2018
Budžeta 

plāns 2019

Plāns % 
pret 2018 

gada izpildi
Klasif.    
kods

Rādītāji

 Tiešie nodokļi (t.sk.): 2442835 2347328 96.09
  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa  2168111 2103491 97.02

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 16845 9586  
  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 2151266 2093905  

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 274724 243837 88.76

  4.1.1.0.
Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par zemi  

239281 211174 88.25

  4.1.1.1.     Tekošā gada 215813 191174  
  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 23468 20000  

  4.1.2.0.
Nekustāmā īpašuma nodoklis 
par ēkām  

18063 17488 96.82

  4.1.2.1.      Tekošā gada 15494 14988  
  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 2569 2500  

4.1.3.0
Nekustamā īpašuma nodoklis 
par mājokļiem

17380 15175 87.31

4.1.3.1. Tekošā gada 15881 14175  
 Iepriekšējo gadu parādi 1499 1000  

Nenodokļu ieņēmumus 2019. gadā plānots iekasēt 4600 EUR apmērā vai par 82.74 % 
mazāk  kā 2018. gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Ieņēmumu plāna sa-
mazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 2019.gada sākumā 
vēl nav plānots. Ieņēmumi tiks ieplānot budžeta grozījumos, kad reāli tiks atsavināti 
īpašumu un saņemta samaksa.

  
IZPILDE 

2018
PLĀNS

 Salīdzinot 
% ar 2018 

gada izpildi
Klasif.    
kods

Rādītāji

  Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 25495 4600 17.26
 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas 4484 2200 49.06

 9.4.0.0.
Valsts nodevas,kas ieskaitītas 
pašv.  

2950 800 27.12

 9.4.2.0.
           VN no bāriņtiesas dar-
bības

2431 300  

 9.4.5.0.
          VN no dzimtsarakstu 
darbības

519 500  

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas  1534 1400 91.26

9.5.1.1.
Pašvaldības nodeva par doku-
mentu un apliecinātu kopiju 
saņemšanu

50 50  

 9.5.1.4.
Pašvaldības nodeva par tirdznie-
cībau publiskās vietās

860 800  

9.5.1.7.
Pašvaldības nodeva par reklā-
mas izvietošanu

75 50  

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 549 500  
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  525 400 76.19

10.1.4.2.    Pašvaldības policijas sods 170 100  

10.1.4.3.
   Pašvaldības administratīvais 
sods

355 300  

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi  2509 1500 59.78
 Pārējie ieņēmumi 2509 1500 59.78

12.2.4.0.
Ieņ. no ūdenstilpju un zvejas 
tiesību nerūpn. izmantoš

1504 1500  

 Citi ieņēmumi 632   
12.3.9.5. līgumsodi 373   

13.0.0.0.
Ieņēmumi no īpašuma pārdo-
šanas

17977 500 2.78

13.1.0.0
Ieņēmumi no ēku un būvju 
īpašuma pārdošanas

2500   

13.2.0.
Ieņēmumi no zemes īpašuma 
pārdošanas

14777   

13.2.3.0.
Ieņēmumi no kustamās mantas 
pārdošanas

700 500  

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību 
budžetiem) 2019. gadā plānoti  2573027 EUR vai par 10.86 % vairāk nekā 2018. gadā. 
Valsts budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2019. 2018.gadā  
plānots saņemt transferta maksājumu  no Lauku Atbalsta dienesta par realizētajiem 
projektiem kas saistīti  vietas potenciāla attīstību – grants ceļu atjaunošana, balustrades 
atjaunošana un āra trenažieru uzstādīšana. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām par sniegto izglītības pakalpo-
jumu plānoti 50000 EUR apmērā. 

  IZPILDE 
2018

PLĀNS
 Salīdzinot 
% ar 2018 

gada izpildi
Klasif.    
kods Rādītāji

   Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 2320994 2573027 110.86
18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 2247509 2449887 109.00
  0 2449887  

 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas  18000  

 
Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai   

 

 Straupe  120984  
 Stalbe  155472  

 
Mērķdot. Raiskuma sanatorijas 
internātskola  625304

 

 
Pārējās mērķdotācijas pašvaldī-
bām 

 54825  

 LAD  641000  
 KAC  FINANSĒJUMS  6900  
 Valsts kultūrkapitāla fonds  8000  
 Pašdarbības kolektīviem  4140  
 Izglītības Kompetences  8000  

Turpinājums no 4. lpp.

Turpinājums 6. lpp.
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 Pārējie pašvaldību budžetā saņem-
tie uztur. Izd no PFIF

 727477  

 Speciālā dotācija  79785  
19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti 73485 123140 167.57

19.2.0.0.
Ieņēmumi pašv. budžetā no 
citām pašvaldībām

73485 50000 68.04

 Ungurmuižas projekts  73140  

19.2.1.0.
Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai

73485 50000  

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  2019. gadā plānoti 208 554 EUR vai 8.82% 
mazāk kā 2018. gadā.  Ieņēmumu samazinājums plānots pēc piesardzības principa, vēr-
tējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un pašvaldības sniegto  pakalpojumu pieprasī-
jumu apjomu.

  
IZPILDE 

2018
PLĀNS

 Salīdzinot 
% ar 2018 

gada izpildi
Klasif.    
kods

Rādītāji

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 228734 208554 91.18

21.3.0.0.
Ieņēmumi no maksas pakalpo-
jumiem 

183404 188554 102.81

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 37404 35649 95.31

21.3.8.1. Telpu noma 20470 19960  

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 6680 6680  

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 10254 9009  

21.3.9.0.
Ieņēmumi par pārējiem  mak-
sas pakalpojumiem 

146000 152905 104.73

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 2998 2500  

21.3.9.4.
Ieņēmumi no dzīvokļu kom 
saimn.

133638 130000  

21.3.9.9.
Citi ieņēmumi par maksas pakal-
pojumiem

9364 20405  

21.4.0.0.
Ieņēmumi no ES PROJEK-
TIEM

45330 20000 44.12

Pamatbudžeta ieņēmumu plānā iekļauts aizdevums 414 504 EUR apmērā, kas pare-
dzēts ERAF projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laiku lokos” realizēšanai.

 Aizņēmumi 1564229 414504 26.50

 Specbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu 

avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu 
fondam.    

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2019.  gadā  paredzēti 706 580 EUR apmērā. Au-
toceļu fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 186 580 EUR, ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa ir plānoti  500 000 EUR apmērā. 

 IEŅĒMUMI
Izpilde 2018 PLĀNS 

2019

Plāns % 
pret 2018 

gada izpildi
Klasif.    
kods Rādītāji

  I  Kopā ieņēmumi  766322 706580 92.20

1.0. Tiešie nodokļi 541933 500000  

 
Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm    

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 541933 500000  

 Transferti 224389 206580 92.06

18.9.1.0. Mērķdotācija autoceļu fondam 186580 186580  

19.6.9.0. Sarkanās klintis - DABAS TAKA 37809 20000  

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 6.50 milj. EUR  no kuriem Pamatbu-
džeta izdevumi plānoti 6 milj. EUR  un Specbudžeta izdevumi 0.5 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašval-

dības attīstības galvenos uzdevumus.

Pamatbudžeta 2019. gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 5 999 987 EUR ap-
mērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir par 13.65 %  mazāki salīdzinot ar 2018.
gada budžeta naudas  izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas 
ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra:
Izpildvara 8.02% -  481 221 EUR
Sabiedriskā kārtība, bāriņtiesa 1.6 % - 96 106 EUR
Ekonomiskā darbība 1.14 % - 68 074 EUR

Vides aizsardzība 1.06 % - 63 364 EUR
Teritorijas attīstība un apsaimniekošana 15.59 %- 935 908 EUR
Kultūra  17.52 % - 1 050 969 EUR
Izglītība 35.51 %  - 2 130 414 EUR
Sociālā palīdzība 6.43 % -  385 488 EUR
Aizdevumu atmaksas 13.13% -788 443 EUR 

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 481221 EUR apmērā. 
Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksā-
jumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas 
novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts 
pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto 
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina 
administrācija. Vispārējo valdības dienestu  izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 8.02 %.

Klasif.      
kods Rādītāji

Izpilde 
2018 Plāns 2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 489474 481221 98.31

01.100.000 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 472623 452824  

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde  286407 261888  

01.100.003     Izpildvara-deputāti, komitejas 59193 65156  

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 120185 118154  

01.100.004 Vēlēšanu funkciju izpilde 6838 7626  

01.601.005 Dzimtsaraksti 12712 16397  

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 4139 12000  

 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti  96106 
EUR  vai 1.6 % no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē uzskaita  novada bāriņtiesas un 
bāriņtiesas locekļu izmaksas, kā arī  izmaksas par pašvaldības policijas, darba drošības 
un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas. 

Klasif.      
kods Rādītāji

Izpilde 
2018 Plāns 2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 92430 96106 103.98

03.200.008   Ugunsdrošība 28038 28410  

03.300.009   Bāriņtiesa 36079 37560  

03.400.059   Policija 28313 30136  

2019. gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par bāriņtiesas funkciju deleģēšanu 
un veidot kopēju bāriņtiesas iestādi ar citiem novadiem. Ar lēmumu izveidotā bāriņ-
tiesa veiks visas nepieciešamās funkcijas saskaņā ar likumu, apvienošana veikta lai ra-
cionālāk un efektīvāk izmantotu līdzekļus un esošo darbinieku kapacitāti.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 
68074 EUR vai 1.14 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldība  arī 2019.gadā finansēs 
lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu. Konsultanta darbības ietvaros paredzēti 
dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbības attīstību un iespējamo finanšu 
resursu piesaisti darbības attīstībai. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie tūrisma 
apmeklētības  veicināšanas  projekti novadā, reklamējot un izzinot senās Hanzas savie-
nības vērtības, gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas galamērķi Pārgau-
jas novadā.

Klasif.      
kods Rādītāji

Izpilde 
2018 Plāns 2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

04.000.000 Ekonomiskā darbība 111810 68074 60.88

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 5924 8729  

04.510.055  Autotransports 23566 25803  

04.510056. TŪRISMS 17817 27592  

04.510.092 GNP 6369 5150  

04.510.108 HANZA 58134 800  

Tiks turpināti uzsāktie projekti
*Europe for Citizens :  Eiropa pilsoņiem Small Markets at the Heart of EU Economy / 

vad. Partneris Malta (Mellieha) – projekta ietvaros plānots apgūt starptautisko pieredzi 
mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

*Erasmus +,: Projekts Jaunatnes jomā / vad. Partneris Vācija (Brandenburga) – pro-
jekta mērķis jaunatnes starptautiskā sadarbība.

*Centrālā Baltijas programma 2014.–2020. gadam: Projekts HANSA – projekta ietva-
ros plānots popularizēt Hanzas savienības attīstību. 

* Budžeta gadā tiks turpināti iesāktie sadarbības projekti ar Norvēģijas un Moldovas 
pašvaldībām organizējot un nodrošinot savstarpējās apmaiņas vizītes izglītības un uz-
ņēmējdarbības jomās.

* tiks turpināti uzsāktie staprnovadu  sadarbības projekti ar Amatas, Līgatnes un 
Cēsu novadiem.

Turpinājums no 5. lpp.

Turpinājums 7. lpp.
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Vides aizsardzībai 2019. gada budžetā plānoti 63 364 EUR vai 1.06% no pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevumiem.

Klasif.      
kods Rādītāji Izpilde 

2018
Plāns 
2019

Plāns % 
pret 2018 

gada izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

05.200.000  Vides aizsardzība 60695 63364 104.40

05.200.012  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Straupē 23341 23092  

05.200.013  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Stalbē 9418 11943  

05.200.077  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Rozulē 4536 4295  

05.200.014  Vides aizsardzība - Notekūdeņi Raiskumā 23400 24034  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā pa-
redzēti 935908 EUR  vai 15.59 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Klasif. kods Rādītāji Izpilde 
2018

Plāns 
2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana 2714366 935908 34.48

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  623439 233217  

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 60859 44028  

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 518 28468  

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 504702 84118  

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 19047 15903  

06.100.124   Mājokļu un ēku uzturēšana - NĪ 
Straupes pils 38313 60700  

06.200.000 Teritorijas attīstība 1530764 272064  

06.200.016   Teritoriālā plānošana 95740 145465  

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana - Straupe 21714 20895  

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana - Stalbe 20138 21180  

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana - Raiskums 43633 39524  

 Lad āra trenažieru izbūve Auciemā 850 20000  

 Grants ceļi 1348689 25000  

06.300.000 Ūdensapgāde 201643 54024  

06.300.020   Ūdensapgāde - Straupe 167600 9300  

06.300.021   Ūdensapgāde - Stalbe 13661 18413  

06.300.076   Ūdensapgāde - Rozula 4882 5300  

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 15500 21011  

06.600.023 Teritorijas un mājokļu apsaimn. - 
kom. saimn. vadība 81089 96790  

06.601.000 Kapu saimniecība 58134 48173  

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 13321 12595  

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 8303 6281  

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 36510 29297  

06.603.000 Apkure 219297 231640  

06.603.027   Apkure - Straupe 75165 80445  

06.603.028   Apkure - Stalbe 110532 112567  

06.603.029   Apkure - Raiskums 33600 38628  

2019. gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā,  tur-
pināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju  idejas izsludinot konkursu un 
piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 400 EUR apmērā vienam, ar kopējo konkursa 
finansējumu  4000 EUR.

Arī šogad paredzēts finansējuma veids – Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegša-
nai – 3 uzņēmējiem: 1. vieta – 3000 EUR; 2. vieta – 2000 EUR; 3. vieta – 1000 EUR. 
Finansējuma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības uz-
sākšanas veicināšanu.

2019. gadā, lai sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus 
paredzēts par 37 000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemes grāmatā. 

2019. gadā plānots realizēt projektu Straupes komunālās saimniecības apkures 
energoefektivitātes palielināšanai. Projekta ietvaros tiks nomainīti esošie apkures katli 
uz enerģiski efektīgākiem, tādējādi samazinot energoresursu izmaksas.

Uzlabojot kapu infrastruktūru, šogad plānots nomainīt Daibes kapličas zvanu.

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 1050969 EUR vai 
17.52 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Klasif. kods Rādītāji
Izpilde 
2018

Plāns 
2019

Plāns % 
pret 2018 

gada izpildi 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 524971 1050969 200.20

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi 114502 140111  

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 34772 36866  

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi - Stalbe 13729 18670  

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi - Raiskums 4395 4575  

08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 75335 80000  

08.210.000   Bibliotēkas 56840 63948  

08.210.034   Bibliotēka - Straupe 26885 25414  

08.210.035   Bibliotēka - Stalbe 14962 13980  

08.210.036   Bibliotēka - Raiskums 14993 24554  

08.220.000   Muzejs 30599 30600  

08.220.000 Ungurmuižas ledus pagrabs 23430 550000  

08.231.000   Kultūra 196273 163137  

08.231.038     Kultūra - Straupe 43120 38133  

08.231.039     Kultūra - Stalbe - Rozula 102638 82989  

08.231.040    Kultūra - Raiskums 50515 42015  

08.228.067 Citur neklasificētie kultūras pasā-
kumi-sab. attiecības 34710 46488  

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 46777 56685  

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 29206 33100  

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 8351 10830  

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 9220 12755  

Lielāko kultūras budžeta pieaugumu veido Ungurmuižas ledus pagraba atjaunošanas 
projekts.

Ungurmuiža ir viens no būtiskākajiem Pārgaujas novada tūrisma objektiem.  Un-
gurmuižas kompleksa esošo pakalpojumu nodrošināšanu šobrīd ietekmē sezonalitātes 
efekts – efektīvas siltumapgādes un apkures sistēmas trūkuma dēļ tūrisma pakalpo-
jumu attīstība ir ierobežota un pamatā tiek nodrošināta tikai no maija līdz oktobrim. 

Ungurmuižas kompleksam ir pietiekami ekspozīciju krājumi, lai attīstītu muzeju, 
kas saistīts ar baltvācu fon Kampenhauzenu dzimtu. Tomēr siltumapgādes trūkuma dēļ 
Ungurmuižas kungu mājā nav iespējams iekārtot ekspozīciju, kas ļautu akreditēt kom-
pleksā arī muzeju – “Vēsturisku ekspozīciju”.

Projekta realizācija, izveidojot siltumapgādes sistēmu Ungurmuižas kompleksā, 
primāri būs iespējams nodrošināt objekta saglabāšanu ilgtermiņā, samazinot sezo-
nalitātes aspektu, kā arī veicināt tā attīstību un apmeklētības pieaugumu. Ungurmui-
žas  infrastruktūras saglabāšana un attīstīšana pamatota Pārgaujas novada Attīstības 
programmā 2013.–2019.g. Rīcības plānā RV3, U6 Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu 
R1.26.- R1.30; objekts iekļauts arī Attīstības programmas investīciju plānā. 

Projekta ietvaros tiks veikta apkures sistēmas izbūve Ungurmuižas kompleksa – 
Kungu mājā un  Vecās skolas ēkā, papildus atjaunojot Ledus pagrabu, kurā izvietota 
abām muižas kompleksa ēkām kopīga katlumāja. Ledus pagraba ēkas pagrabstāvā plā-
nots izvietot granulu apkures katlu un granulu noliktavu, savukārt tā otro stāvu, izbūvē-
jot saimnieciskām vajadzībām. Abas kompleksa ēkās plānots uzstādīt atbilstošu apkures 
sistēmas vadību, īpaši ņemot vērā Kungu mājas iekštelpas  esošos sienu gleznojumus.

Projekts tiks realizēts aktivitātes „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpoju-
mus” ietvaros. 

Projekta ietvaros veikti projektēšanas darbi un veikts iepirkums par būvniecības 
darbiem, noslēgts līgums par būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvniecību.  Plānotās 
projekta būvniecības kopējās izmaksas 487644.01 EUR, t.sk. PVN 84632.43 EUR. At-
gūstamais finansējums būvniecības izmaksām pēc projekta realizācijas 182849.43 EUR. 
Būvniecības uzsākšanai   pieejamais avanss 73139.77 EUR apmērā.

Sporta funkciju finansēšanai 2019. gadā piešķirti 1 430 111 EUR no atpūtai un 
sportam paredzētā budžeta apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta 
zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma 
nodrošinājumu pēc Sporta kluba “Pārgauja” pieprasījuma.  Finansējums tiek piešķirts 
pieaugušo  un jauniešu florbolam, Orientēšanās sportam, sporta klubam “Mārkulīči”, 
Biedrībai “Free Wind Archers”  un PĀRĒJIEM sportistiem pēc izvērtētiem sasniegumiem 
un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek finansēta trenažieru zāles uzturēšanas 
izmaksas. 

Bibliotēkas.  Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bib-
liotēkas daiļliteratūras  papildināšana  1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR katrai 
bibliotēkai.  Finansējums  nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību 
lasītājiem.  Šogad tiks realizēts  uzsāktais projekts par Raiskuma bibliotēkas pārcelšanu 
uz lasītāju un infrastruktūras  prasībām atbilstošām telpām.

Kultūra, kultūras pasākumi. 163137 EUR budžetā piešķirtais finansējums  nodro-
šina novada  kultūras pasākumu un  kultūras namu  uzturēšanu. Kā katru gadu tiks fi-
nansēti Novada svētki, valsts svētki, Saimniekballe, Šubertiāde, novada kultūras delegā-
cijas dalības nodrošināšana starptautiskajās Hanzas dienās Pleskavā.

Pašdarbība. 56685EUR no kopējā finansējuma tiek piešķirti pašdarbības veicināša-
nai un atbalstīšanai novadā. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi.  Kolek-
tīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodroši-
nāts transports uz novadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadraudzības vakariem 
ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.  Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tēr-
piem un nepieciešamo inventāru.

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti 2 130 414 EUR vai 35.51 % 
no kopbudžeta. Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam. 
Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs pilnībā tiek finansēts no valsts 
mērķdotācijas. 

Turpinājums no 6. lpp.

Turpinājums 8. lpp.
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Skolu uzturēšanai un pedagogu algu apmaksai no pašvaldības papildus tiek piešķirts 
977 052 EUR Stalbes vidusskolai un Straupes pamatskolai. Pašvaldība  maksājumos par 
savstarpējo izglītības pakalpojumu saņemšanu ieplānojusi 200 000 EUR. Ar pašvaldības 
budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2019. gadā turpināsies 
stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. 
Pašvaldība nodrošina  apmaksātas brīvpusdienas no 5/6  gadniekiem līdz 9. klasei.   
Pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās 
izglītības iestādēs

Klasif. kods Rādītāji
Izpilde 
2018

Plāns 
2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi

 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 524971 1050969 200.20

09.000.000 Izglītība 2495516 2130414 85.37

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība 2240831 1902414  

09.210.047      Pamatskola - Straupes 488838 496491  

09.210.000  Raiskuma internātpamatskola- 
rehabilitācijas centrs 951849 648906  

09.211.049 Vidusskola Stalbe 800144 757017  

 Kompetenču attistība 4544 8000  

09.600.075 Skolnieku braukšanas  biļešu kom-
pensēšana 18997 20000  

09.820.000 Savstarpējie  norēķini  par izglītību 231144 200000  

Izglītības iestādēs turpināsies uzsāktie ēku energo projekti, plānots pabeigt Rais-
kuma pirmskolas fasādes remontu un turpināt pirmskolas iekštelpu remontu, Stalbes 
vidusskolas telpās plānots nomainīt elektroinstalāciju  un Straupes pamatskolai atjau-
not sporta stadionu. Šo projektu realizācijai tiks piesaistīti aizņēmumi. 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 385488 
EUR  vai  6.43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības sociālais dienests 
nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu izmaksu. Piešķiramo pa-
balstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozījumu izdarīšanas saistošajos noteikumos 
par sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties  valsts apmaksātajā asistentu 
atbalsta un veselības rehabilitācijas atbalsta programmā. Pašvaldība finansē arī Sama-
riešu apvienības sniegtos sociālos pakalpojumus.

Klasif. kods
Rādītāji

Izpilde 
2018

Plāns 
2019

Plāns % 
pret 2018. 
g. izpildi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 524971 1050969 200.20

10.000.000 Sociālā  aizsardzība 325679 385488 118.36

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipen-
diāti 5217 5000  

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  
aizsardzība 320462 380488  

10.910.061 Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība 
-sociālais dienests 130911 158250  

10.920.060 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzī-
bas pasākumi-pabalsti 126519 141438  

10.930.065 Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzī-
bas pasākumi-pansionāti 33020 45000  

10.930.095 Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi 29112 30800  

10.930.0612 DI projekts -rehabilitācijas pakalpojumu 900 5000  

2019. gadā budžeta izdevumos palielināti sociālie pabalsti:
- dzīvokļu pabalsts – paplašināts saņēmēju loks ar maznodrošinātām personām;
- pabalsts veselības aprūpei- palielinās personas ar invaliditāti un daudzbērnu ģi-

menes;
- bērnu ēdināšanas pabalsts, jo nodrošināta ēdināšana visiem skolēniem, daudz-

bērnu ģimeņu bērniem bērnudārzos un trūcīgu ģimeņu bērniem tehnikumos.

Izdevumi atbilstoši EKK funkcijām:

Klasif. 
kods Rādītāji Izpilde 

2018
Plāns 
2019

Plāns % 
pret 2018 

gada izpildi

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām    

1000 Atlīdzība 2907784 2564294 88.19

1100 Atalgojums 2251903 1968466  

1200 Darba dev.soc.iemaksas 655881 595828  

2000 Preces un pakalpojumi 1184229 1298005 109.61

2100 Komandējumu izdevumi 18017 28644  

2200 Pakalpojumi 702012 789886  

2300 Preces 454936 460108  

2400 Izdevumi periodikai 2480 2760  

2500 Nodokļu maksājumi 6784 16607  

4000 Procentu izdevumi 0 2000  

3000 Maksājumi biedrībām un nodibi-
nājumiem 86945 103150 118.64

5000 Pamatkapitāla palielināšana 2236965 737405 32.96

5100 Nemateriālie ieguldījumi 11996 9500  

5200 Pamatlīdzekļi 2224969 727905  

6000 Sociāla palīdzība 134354 234690 174.68

7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 264664 272000 102.77

 Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomis-
kajām kategorijām 6814941 5211544 76.47

 FINANSĒŠANA    

 Aizņēmuma  atmaksa  608000  

  133585 180443  

 Izdevumi kopā 6948526 5999987 86.35

 Ieņēmumi kopā  5548013  

 Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā 858031 491791  

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 491791 39817  

Specbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi 511490 EUR.
Speciālajā budžetā paredzēti līdzekļi vides aizsardzības un labiekārtošanas budže-

tam   284708 EUR apmērā un ceļu uzturēšanai no valsts mērķdotācijas 226782 EUR 
apmērā. 

Ceļu uzturēšanas izdevumi tiek sadalīti atbilstoši katras  pagasta teritorijas piede-
rošo ceļu kopgarumam. 

Klasif. 
kods Rādītāji

Izpilde 
2018

PLĀNS 
2019

Plāns 
% pret 

2018 gada 
izpildi 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

05.200.000  Vides aizsardzība 410098 284708 69.42

05.200.012  Vides aizsardzība 410098 284708  

06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana - autoceļi 184526 226782 122.90

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana 
 (247.31 km/754 EUR)    

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 76326 78311  

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 46301 54983  

06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 61899 93488  

 Kopā pēc funkcionālajām katego-
rijām 594624 511490 86.02

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām    

1000 Atlīdzība 20693 16908 81.71

1100 Atalgojums 16229 14000  

1200 Darba dev.soc.iemaksas 4464 2908  

2000 Preces un pakalpojumi 208765 285082 136.56

2200 Pakalpojumi 203125 249794  

2300 Preces 5640 15288  

3000 Subsīdijas un dotācijas  20000  

5000 Pamatkapitāla palielināšana 365166 209500 57.37

5200 Pamatlīdzekļi 365166 209500  

 Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomis-
kajām kategorijām 594624 511490 86.02

 Naudas līdzekļu atlikums gada sāku-
mā, t.sk. 553367 724995  

 AUT 58094 60145  

 DRN 495273 664850  

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 724995 920085  

 AUT 60145 19943  

 DRN 664850 900142  

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
H.Vents

Turpinājums no 7. lpp.
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Pielikums Nr. 3.   18.04.2019 lēmumam Nr.
Pārskats par saistību apmēru

Pārskata gads – 2019.

Kods/ 
Uzskaites 

konts
Aizdevējs

Institu-
cionālā 
sektora 

klasifikāci-
jas kods

Mērķis
Līguma 

noslēgšanas 
datums

Saistību apmērs

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
turpmā-

kajos 
gados

pavisam 
(1.+2.+3.
+4.+5+.6.

+7.+8.)
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aizņēmumi

09

Valsts kase/
Starptautiskā 

rekonstrukcijas 
un attīstības 

banka

S13 01 00 Sporta zāles būvniecībai 10.12.2004 17 698 17 698 9 698 0 0 0 0 0 45 094

03 Valsts kase S13 01 00 Rozulas ciema ūdensaimniecības attīstībai 23.08.2012 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 18 010 89 760
03 Valsts kase S13 01 00 Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai 26.06.2013 13 600 13 600 13 600 12 516 0 0 0 0 53 316

03 Valsts kase S13 01 00 Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitā-
tes paaugstināšana 10.04.2014 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 145 267 306 393

03 Valsts kase S13 01 00 Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota 
renovācija un lietus ūdeņa drenāžas izbūve 20.08.2014 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 11 232 42 120 120 744

03 Valsts kase S13 01 00 Siltumtrases, katlu māja - Straupes pamat-
skola, rekonstrukcija 20.08.2015 4 884 4 884 4 884 4 884 4 884 4 884 4 884 22 800 56 988

03 Valsts kase S13 01 00
Straupes centra publiskās teritorijas labie-
kārtošana un vieglo automašīnu stāvlau-
kuma izbūve pie Straupes pamatskolas

20.08.2015 5 449 5 449 5 449 5 449 5 449 5 449 5 449 25 500 63 643

03 Valsts kase S13 01 00 Darbnīcas ēkas pārbūve par interešu 
centru 27.05.2016 6 375 6 375 6 375 6 375 6 375 6 375 6 375 34 500 79 125

04 Valsts kase S13 01 00 Automašīnas iegāde 30.09.2016 4 120 4 120 4 120 4 120 3 050 0 0 0 19 530

04 Valsts kase S13 01 00 Raiskuma pamatskolas iekšējo 
inženiertīklu rekonstrukcija 12.04.2017 12 880 12 880 12 880 12 880 12 880 12 880 12 880 83 300 173 460

04 Valsts kase S13 01 00 Šķūņa rekonstrukcijas projekts 03.07.2017 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 151 440 314 834
04 Valsts kase S13 01 00 Straupes sporta zāles pārbūve 03.07.2017 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 14 071 91 463 189 960

04 Valsts kase S13 01 00 Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei 16.05.2018 45 870 45 870 45 870 45 870 45 870 45 870 45 870 550 935 872 025

04 Valsts kase S13 01 00 Grants ceļa “Mazaiskrogs -Irbēni”pārbūvei 21.06.2018 13 278 17 720 17 720 17 720 17 720 17 720 17 720 131 137 250 735
04 Valsts kase S13 01 00 Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana 05.07.2018 8 367 11 235 11 235 11 235 11 235 11 235 11 235 84 243 160 020

04 Valsts kase S13 01 00

Stalbes vidusskolas struktūrvienības Rais-
kuma pamatskolas ēkas energoefektivitā-
tes palielināšana - ēkas fasādes un jumta 
atjaunošana

05.07.2018 15 009 20 025 20 025 20 025 20 025 20 025 20 025 150 200 285 359

05 Valsts kase S13 01 01 “Ungurmuižas apkures sistēmas un ledus 
pagraba izbūve ” 03.2019 1 039 27 702 27 702 27 702 27 702 27 702 27 702 248 289 415 540

 KOPĀ: x x x 230 482 269 471 261 471 250 689 237 103 234 053 234 053 1 779 204 3 080 986

Kopā saistības 230 482 269 471 261 471 250 689 237 103 234 053 234 053 1 779 204 3 080 986

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 9,00 10,52 10,21 9,79 9,26 9,14 9,14 x x

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

 
2 560 482

16. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā 
“URDA” notika SIA “ZAAO” (ZAAO) vides 
izglītības mācību gada noslēguma pasā-
kums. Godināti skolēni un viņu pedagogi 
no gandrīz 100 mācību iestādēm, kuri 
mācību gada laikā aktīvi piedalījušies vi-
des izglītības konkursos, kā arī apguvuši 
licencētu vides izglītības programmu, 
tostarp veikuši eksperimentus laborato-
rijā, darbojušies dabas takās un devušies 
ekskursijā, iepazīstot Reģionālā atkri-
tumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 
notiekošos atkritumu apsaimniekošanas 
procesus.

ZAAO vides izglītības projektu va-
dītāja Ieva Freimane-Mihailova: “Šis ir 
mūsu mācību gada vērienīgākais pasā-
kums. Suminām tajā visus, kuri izrāda 
interesi par vides un dabas jautāju-
miem, iesaistoties mūsu piedāvātajās 
aktivitātēs – nodarbībās un konkursos.  
Gan skolēni, gan pedagogi šogad ir bijuši 
īpaši aktīvi – makulatūras un PET pudeļu 
vākšanas akcijā ir savāktas vairāk nekā 
260 t makulatūras un apmēram 350 m3 

PET pudeļu, kas aizceļos uz otrreizējo 
pārstrādi. Šī akcija nebūtu iedomājama arī 
bez vecāku un vecvecāku līdzdalības.

Konkursā “Skudras Urdas gudrā māja” 
pirmsskolās un skolās, iesaistās visi – pie-
augušie un bērni. Tiek aktualizēti ikdienā 
svarīgi jautājumi – resursu taupīšana, 
lieku atkritumu neradīšana, lietu otrrei-
zēja izmantošana. No izlietotiem iepako-
jumiem radītas lietas, mājas maketi, kas ir 
kā rotaļlieta un arī mācību līdzeklis, caur 
kuru bērni apgūst jautājumus par vidi.

Ļoti novērtējam pedagogu izstrādātos 
metodiskos materiālus, no kuriem dau-
dzas idejas realizēsim turpmākā darbā.

Svinīgais pasākums ir mūsu iespēja pa-
teikt paldies ikvienam par paveikto šajā 
mācību gadā. Mūsu mācību un ekskursiju 
piedāvājumu šajā mācību gadā izmantoja 
gandrīz 3500 skolu pārstāvji. Dalība vides 
izglītības aktivitātēs vairo cilvēka vides 
apziņu, veicina saprātīga rīcība, kas pa-
šiem un līdzcilvēkiem rada vidi, kurā ir 
patīkami dzīvot, strādāt, mācīties. Lielāko 
paldies visiem saka dabas vide pati, ļaujot 

mums tajā uzturēties!»
Balvu fonds šogad pārsniedza 8500 

eiro. Skolēni un skolotāji saņēma dāvanu 
kartes izzinošām ekskursijām, kultūras 
pasākumu apmeklēšanai, saimniecības 
preču iegādei, kā arī dāvanas radošām 
aktivitātēm – bumbu baseinus, gaismas 
galdus, gaismas molbertus, metāla krūzī-
tes un citas noderīgas balvas. Speciālbal-

vas par vides zinību aktualizēšanu mācību 
iestādēs savu skolu un pirmsskolu pār-
stāvjiem pasniedza arī vairākas Ziemeļvi-
dzemes pašvaldības.

SIA “ZAAO”  vides izglītības aktivitātēs 
cītīgi piedalījās arī Pārgaujas novada iz-
glītības iestādes – Straupes pamatskola, 
Stalbes vidusskola un Raiskuma internāt-
pamatskola-rehabilitācijas centrs. Sko-
lēni visu gadu cītīgi vākuši makulatūru 
un PET pudeles, bet konkursā “Skudras 
Urdas gudrā māja” 1,5–3 gadus vecuma 
kategorijā galveno balvu saņēma Straupes 
pamatskolas pirmsskolas grupa “Pumpu-
riņi”. 

Atgādinām, ka pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau 
gandrīz 20 gadus realizē vides izglītības 
aktivitātes, lai dažādām interešu grupām 
dotu iespēju caur radošām un izzinošām 
aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijie-
darbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides 
kvalitātes uzlabošanā.

Informācija: www.zaao.lv

100 izglītības iestādes iesaistījušās vides 
zinību padziļinātā apguvē

Skudra Urda vides izglītības svētkos. 
Publicitātes foto
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Ina Bogomola,
Straupes pamatskolas direktores 
vietniece izglītības jomā 

Katras skolas uzdevums ir 
sniegt kvalitatīvu izglītību saviem 
audzēkņiem, attīstīt skolēnos do-
māšanu un radošumu, motivāciju 
apgūt zināšanas visu mūžu, ne-
apstāties, iesaistīties, nebūt vien-
aldzīgiem, gūt sasniegumus un 
izjust gandarījumu par paveikto. 
Straupes pamatskolas kolektīvs 
strādā, lai nostiprinātu svarīgā-
kās pamatvērtības.

Sadarbība (skolēni, skolotāji, 
vecāki, darbinieki) – vienīgais 
veids, kā uzlabot mācīšanās re-
zultātus, ir savstarpējās sadar-
bības kvalitātes uzlabošana caur 
pozitīvo.

Līdzatbildība – apzināšanās, 
ka mācīšanās un disciplīna ir visu 
atbildība – gan skolēnu, gan sko-
lotāju, gan vecāku. Atbildība par 
sevi, pret citiem, ģimeni.

Kvalitāte kā pilnveide – iz-
glītības iestādei nepārtraukti ir 
jāpilnveidojas visos tās darbības 
aspektos.

Izcilība – pieejas mērķis ir būt 
vislabākajam kādā jomā. Atklāt 
katra skolēna talantus un attīstīt 
tos.

Skolas vērtību īstenošanai sva-
rīgs ir ne tikai ikdienas mācī bu 
darbs, bet pedagogu pras mes pie-
saistīt skolēnus ārpusklases akti-
vitātēm, kas nodrošinātu iespēju 
veidot skolēna kompetenci dzīvei 
21. gadsimtā. Nosakot prioritātes 
un izvērtējot piedāvājumu, skola 
iesaistījusies vairākos dažāda lī-
meņa projektos un programmās.

ESF projekts „Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
„Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, lai no-
drošinātu izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, kas balstīti uz indi-
viduālās mācību pieejas attīstību 
un ieviešanu, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un mā-
cību sasniegumus, kā arī nodro-
šinātu pedagogu profesionālo 
pilnveidi. Izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstības plāns pa-
redz divu mācību gadu laikā īste-
not vairākus pasākumus un akti-
vitātes, akcentējot dabaszinību, 
vides, matemātikas, IT un valodu 
jomu, kā arī piesaistot atbalsta 
personas – logopēda, pedagoga 
palīga, psihologa pakalpojumus, 
izmantojot projekta ietvaros 
pašvaldībai piešķirtos līdzekļus 
(pēc kopējā izglītojamo skaita 
uz 01.09.2016.). Skola ir izstrā-
dājusi Atbalsta pasākuma plānu, 
kas balstās situācijas izvērtēšanā, 
skolas vajadzību noteikšanā un 
jaunu risinājumu izstrādē. 

Pagājušajā mācību gadā šī 
projekta ietvaros skolēniem tika 
dota iespēja piedalīties ZINOO 
interaktīvajās nodarbībās: Kas ir 
skaņa?, Papīra lidmašīnas, Misija 
„Laiva”, Ūdens attīrīšana, Gaisa 
raķetes, Nosēšanās uz svešas 
planētas, Mazā zinātkāres diena 
Straupes pamatskolā, Lego Min-
dstorms NXT, Zinātkāres staci-
jas, Gudrā plastilīna nodarbības, 

Inženiera izaicinājums. Vecāko 
klašu skolēniem tika dota iespēja 
apmeklēt pulciņa  „Robotika un 
datorika” nodarbības RTU filiālē 
Cēsīs. 

Šogad sākumskolas klašu sko-
lēniem skolā uzsāktas nodarbī-
bas robotikā. Pulciņa vadītāja 
ir skolotāja Aiva Gūtmane. STEM 
un vides jomā skolēniem iespē-
jams papildināt zināšanas fizikā 
(skolotājs Guntis Pužuls), ķīmijā 
(skolotāja Rudīte Riteniece), ma-
temātikā (skolotāja Zane Berga), 
dabaszinībās (skolotāja Evija Til-
tiņa). 

Maijā 4.–6. klašu skolēni de-
vās plānotā braucienā uz AHHAA 
zinātnes centru Tartu Igaunijā.  
Tā bija izzinoša un ārkārtīgi in-
teresanta ekskursija mūsu zināt-
kārajiem skolēniem. Projekta Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros skolēniem bija 
iespēja skolā teorētiskās zināša-
nas pārbaudīt Tartu AHHAA zi-
nātnes centrā.

Visiem visinteresantākā izklai-
des vieta bija braukšana ar riteni 
pa virvi. Aizrautīgi skolēni cēla 
savu svaru un ļāva tam laisties 
brīvajā kritienā. Bija interesanti 
izmēģināt tādus procesus, kuras 
ikdienā nav iespējams izjust. Ļoti 
patika spoguļu labirints. Tika pār-
baudīta arī apmeklētāju modrība, 
izejot cauri ūdenskritumam.

ESF projekta NR.8.3.3.3/1/ 
16/1/001 – „Atbalsts individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros 
Straupes pamatskolā 1.martā no-
tika moto diena „Viss par un ap 
moto”. Skolēni uzzināja par En-
duro, krosa, ielas motociklu riepu 
un kameru veidiem, izmēriem, 
to atšķirībām; riteņa pareizu uz-
stādīšanu un noņemšanu, spieķu 
nospriegojuma regulēšanu; mo-
tocikla hidraulisko un mehānisko 
bremžu uzbūvi, bremžu kluču 
maiņu; moto ķēdes apkopi, sprie-
gošanu un eļļošanu, moto ķēdes 
nomaiņu. Skolēni paši varēja dar-
boties un gūt prasmes pareizai 
riepu montāžai. 

Projekta „Atbalsts individuālo 
kompetenču attīstībai” Pārgaujas 
novada koordinatore ir skolas di-
rektore Ligita Krūmiņa.

 „Esi līderis!”
“Esi Līderis!” ir Vislatvijas 

skolu projekts, kas jau 18 gadus 
dod iespēju skolēniem iegūt dau-
dzpusīgas zināšanas uzņēmējdar-
bībā un personības attīstībā.

Interešu izglītības programma 
„Starts” pamatskolu skolēniem 
virza jaunieti uz mērķu izvirzī-
šanu, savas individualitātes ap-
zināšanu, personības veidošanu, 
izpratni par nākotnes iespējām, 
mērķtiecīgi virzoties savas nākot-
nes profesijas izvēlē.

Straupes pamatskola prog-
rammā darbojas  otro gadu, tajā 
iesaistās 7. un 8. klases skolēni.

Martā projekta „Esi līderis!” 
konkursa „Profesionālis” pusfi-
nālā Gulbenē piedalījās Vidzemes 
un Latgales skolu 38 komandas, 
starp kurām 1. vietu ieguva mūsu 
skolas komanda. Otra mūsu ko-
manda ieguva Atzinību. 

Aprīlī uz finālu Rīgas brīvostā 

skolas godu devās aizstāvēt 
7. klases skolniece Rūta Dāboliņa, 
8. klases skolēni Diāna Denīza Mi-
dika un Tomass Turlajs. Pēc eks-
kursijas pa Rīgas brīvostas biroja 
ēku un vienu no termināliem sko-
lēni lika lietā jau esošās zināšanas 
un dzirdēto, veicot radošu darbu, 
rakstot pasaku ar faktiem no 
ekskursijā dzirdētā, kurā bija jā-
izdomā produkts, kas izgatavots 
no kokmateriāla. Pasaku skolēni 
prezentēja profesionālu brīvostas 
darbinieku žūrijas priekšā.

Komanda ieguva Atzinību un 
daudz jaunas informācijas par 
nozari, kas ir gana sveša, jo ik-
dienā ar to nav iespējams saskar-
ties, ja ar to nav saistības.

Projekta koordinatore ir sko-
lotāja Iveta Adamsone.

Projekts „WasteArt” – otrrei - 
zēja atkritumu izmantošana, 
pielietojot mākslu un amatnie-
cību ir Igaunijas – Latvijas pār-
robežu sadarbības programmas 
projekts „Otrreizēja atkritumu iz-
mantošana, pielietojot mākslu un 
amatniecību” (WasteArt).

Straupes pamatskola pēc 
Vidzemes plānošanas reģiona 
uzaicinājuma ir iesaistījusies 
šajā projektā.  2018./2019. un 
2019./2020. mācību gadā, sko-
lotājiem un audzēkņiem cieši 
sadarbojoties, tiks veikts atkri-
tumu audits – izmantojot nozares 
eksperta izstrādātu metodiku, 
uzskaitīs un novērtēs skolā/bēr-
nudārzā radītos sadzīves atkri-
tumus, izvirzīs turpmākās rīcības 
atkritumu daudzuma samazinā-
šanai, atkārtotai izmantošanai 
un pārstrādei, kā arī šīs rīcības 
īstenos. Projektu “WasteArt”, 
kurā ar mākslas un citu radošu 
aktivitāšu palīdzību iecerēts pie-
vērst uzmanību pieaugošā atkri-
tumu daudzuma problēmai un 
izglītot sabiedrību par atkritumu 
daudzuma samazināšanu, atkār-
totu izmantošanu un pārstrādi, 
finansiāli atbalsta Igaunijas–Lat-
vijas pārrobežu sa darbības prog-
ramma un līdzfinansē projekta 
partneri. No Latvijas projektā 
piedalās Vidzemes plānošanas re-
ģions, Vides risinājumu institūts 
un atkritumu apsaimniekotājs 
ZAAO. Projekta koordinatore – 
skolotāja Evija Tiltiņa.

Projekts „Erasmus+ Hob’s 
Adventure” par bioloģisko 

daudzveidību
Projektā, kas balstīts Lielo 

augu medību aktivitātēs, būs ie-
spēja piedalīties pieredzes ap-
maiņā  Latvijai, Islandei, Slovēni-
jai un Igaunijai. Projekta ietvaros 
pedagogiem no 11 Latvijas sko-
lām un dalībniekiem no Igaunijas, 
Slovēnijas, Islandes pirmā tikša-
nās jau bija 4.–9. februārī Rīgā un 
Siguldā.

 5–6 gadīgo grupās jau noti-
kušas dažas aktivitātes – koku, 
krūmu atpazīšana ziemā skolas 
parkā, ziedaugu ārējās uzbūves 
iepazīšana, sēklu daudzveidības 
iepazīšana, praktiskā nodarbība 
sēklu sēšanā - ēdamie zaļumi.

Projekta ietvaros esam tikuši 
pie maza robotiņa BEE-BOT, ar 
kura palīdzību var gan mācīties 
nostiprināt zināšanas, gan apgūt 

programmēšanas pamatus. To jau 
izmēģinājuši 1. un 7.klases sko-
lēni. Projekta koordinatore –  sko-
lotāja Evija Tiltiņa.

ES fondu darbības prog-
rammas „Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.5. specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot pie-
eju karjeras atbalstam izglīto-
jamajiem vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs 
projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesio nālās izglītības iestādēs” 
2018./2019. māc. gadā nodrošina 
arī skolēnu ekskursijas uz Latvi-
jas uzņēmumiem.

21. martā uz lidostu „Rīga» de-
vās 4. un 5. klases skolēni, lai pie-
dalītos programmā „Mana karjera 
lidostā”. Šajā dienā skolēni vēl 
apskatīja LU Botāniskā dārza za-
ļos un ziedošos augus un ziedus, 
priecājās par tauriņiem.

Arī 6. un 7. klases skolēni iz-
mantoja iespēju piedalīties prog-
rammā „Mana karjera lidostā”, 
bet šo klašu skolēni kopā ar au-
dzinātājām papildus izvēlējās 
iepazīties ar ražotnes „Madara 
Cosmetics” darbu. Savukārt 8. 
klases skolēni šogad apmeklēja 
un vēroja „Ādažu čipsi’’ ražošanas 
procesu.

„Ādažu čipsi’’ ražotni apska-
tīja un produkciju degustēja arī 2. 
un 4. klases skolēni. Ekskursijas 
programmā – brīnišķīgais Latvi-
jas Dabas muzejs. 5. klase maija 
sākumā paguva pamācīties arī 
LIDO Uztura skolā.
Projekts „Meklējiet jūras ābeci 

bibliotēkās” 
Novembrī Straupes pamat-

skolā piestāja bibliokuģis „Kriš-
jānis Valdemārs”. Tas notika 
projekta „Meklējiet jūras ābeci 
bibliotēkās”  ietvaros.  Mūsu sko-
las skolēni piedalījās viktorīnā 
un meklēja atbildes uz dažādiem 
āķīgiem, ar jūrniecību saistītiem 
jautājumiem. Visprecīzāk atbildēt 
izdevās 9. klases skolniecei Evelī-
nai Meņģelei un 5. klases skolnie-
kam Robertam Briškam.  Godam 
pelnīta balva bija piedalīšanās 
projekta noslēguma pasākumā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Projektu atbalstīja AS „Latvijas 
valsts meži”, Vidzemes plānoša-
nas reģions un Valsts kultūrkapi-
tāla fonds. Organizatore –  skolas 
bibliotekāre Lauma Baltgalve.

Ekoskolu programma 
Tas ir nozīmīgs panākums vi-

des saudzēšanā un sakārtošanā. 
Tā ir skolēnu apziņas un attieks-
mes veidošana ne tikai pret vidi, 
bet arī pašiem pret sevi un citiem 
cilvēkiem. Ekoskolu programmā 
skolēni mācās būt iejūtīgi, rūpīgi, 
taupīgi, saprātīgi, kā arī mācās 
rīkoties atbildīgi pret sevi, savu 
sadzīvi un arī pret sabiedrību ko-
pumā.

14. septembrī Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā tika piešķirti 
apbalvojumi Latvijas Ekoskolām. 
Skolas sveica  Starptautiskā Vides 
izglītības fonda vadītājs Daniel 
Schaffer un daudzi citi. Pasākumu 
vadīja atraktīvais, sirsnīgais Koz-
mens jeb Mārtiņš Kozlovskis. Tad 
kopbilde ar FEE (Foundation for 

Environmental Education) valstu 
dalībniekiem un  aktivitāte uz AB 
dambja - vēstījums laika kapsulā, 
ko atvērs pēc 10 gadiem. Kā teica 
dalībnieks Kristers Rudzītis – šo 
datumu pēc desmit gadiem rezer-
vēju un neko neplānoju. Turpi-
nām darboties! 

Pie skolas jau trešo gadu līdzās 
Latvijas valsts karogam plīvo go-
dam nopelnītais Zaļais karogs. 
Straupes pamatskolā darbojas vi-
des kodekss 2018./2019. mācību 
gadam, ekoskolas darbu organizē 
un koordinē ekopadome. 

Latvijas Ekoskolas ik gadus 
piedalās nedēļu ilgā starptautiskā 
kampaņā ar mērķi uzrunāt sa-
biedrību, vērst uzmanību nozīmī-
gām vides problēmām un ikvienu 
rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt 
šīs problēmas mazināt. Nedēļas 
laikā tiek organizēti dažādi izglī-
tojoši un interaktīvi pasākumi, 
kuru mērķis ir piedāvāt risinā-
jumus, kā iespējams iesaistīties 
globālās problēmas risināšanā ar 
vietēja mēroga rīcībām.

Šī gada Rīcības dienu tēma ir 
„NĒ vienreizlietojamai plast-
masai!”

Dabai draudzīgs Rudens pik-
niks -  mūsu aktivitātes sākās 
ar veselīgo našķu gatavošanu 
(mizojam, žāvējam ābolus), lina 
auduma maisiņu šūšanu, došanos 
pēc niedru salmiņiem (plastma-
sas salmiņu vietā). 3.klases sko-
lēni dodas uz Straupes pagasta 
pārvaldi un iejūtas skolotāju 
lomā, lai darbiniekiem mācītu 
videi draudzīgas rīcības. Izman-
tojot ZERO WASTE materiālus 
-  9 veidi, kā mazināt plastmasas 
patēriņu -  diskusijās, secinām, 
ka mūsu skolas tradīcija jau 8 
gadus – 9. klases skolēni Zinību 
dienā dāvina krūzes 1. klasei – ir 
mazs, bet būtisks solis ceļā uz ne-
piesārņotu vidi. Atraktīvā mācību 
metode “slepenā kaste”, kurā bija 
„jāsatausta” un jāatpazīst dabai 
nedraudzīgie materiāli. Piektdie-
nas pēcpusdienā Zaļajā klasē – 
Rudens pikniks. Ekoskolas darba 
koordinatore ir skolotāja Evija 
Tiltiņa. 

Ekoskolu jauniešu forums 
„Bioloģiskā daudzveidība”
Nodarbības „Maize un maizei 

pievienotās vielas”, „Zivju resursi 
Baltijas jūrā”, „Draudzīga iešana 
dabā”, „Kartografēšana dabā un 
dzīvotnes” un aktivitātes dabā. 
Orientēšanās - erudīcijas aktivi-
tāte Lielezera dabas takā un koku 
stādīšana Lielezera teritorijā - tik 
„zaļi››, izzinoši un aktīvi Straupes 
pamatskolas ekopadomes skolēni 
pavadīja ekoskolu jauniešu fo-
rumu Limbažu 3.vidusskolā.

Konkursa „Šodien laukos’’ 
noslēguma pasākumā Bulduru 
dārzkopības vidusskolā piedalī-
jāmies pirmo gadu, un 8.klases 
komanda nopelnīja „Atzinības 
rakstu’’. Paldies par ieguldīto 
darbu no marta līdz oktobrim (arī 
vasaras mēnešos) Diānai Denīzai 
Midikai, Madarai Elzai Rudzītei, 
Kristeram Rudzītim, Mikum Kļa-
viņam.

21. gadsimta vērtības Straupes pamatskolā

Turpinājums 11. lpp.
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Vides pulciņa nodarbība 
DTP „URDA”

Kopā pavadīts laiks, iemāco-
ties ko jaunu un aizdomājoties 
par vidi,  dodoties dabas takā, pat 
nedaudz paslēpojot. Aktivitāte, 
kuras laikā gatavojām dāvanas, 
kas nerada atkritumus - uztaisīt 
sāls vai cukura skrubīti, veidot 
vannas bumbas, to visu iepakot 
mazā stikla burciņā, noformēt 
ar dabas materiāliem. Rotājumi 
tapa no makulatūrā nododamo 
grāmatu lapām. Rīkoties un svi-
nēt tā, lai daba cieš pēc iespējas 
mazāk. Paldies Lambertu un Mil-
leru ģimenēm par atbalstu!

Ekoskolu ziemas forums
No 22. līdz 24. februārim 

Valmierā notika Vides izglītības 
fonda organizētais Ekoskolu Zie-
mas forums. Tā noslēgumā apmē-
ram 200 jaunieši un pedagogi no 
Latvijas Ekoskolām devās klimata 
pārmaiņām veltītā demonstrācijā 
Valmieras centrā ar mērķi pie-
vērst sabiedrības uzmanību un 
aicināt ikvienu aktīvi iesaistīties 
klimata pārmaiņu mazināšanā. 
Pēc divu dienu izglītojošu no-
darbību un sadarbību veicinošu 
aktivitāšu cikla Ekoskolu Ziemas 
foruma noslēgumā dalībnieki vie-
nojās kopīgā demonstrācijā, lai 
mudinātu arī apkārtējos pievērst 
uzmanību klimata pārmaiņu 
problēmai. Demonstrācija sākās 
foruma norises vietā Valmieras 
sākumskolā, no kuras Ekoskolu 
jaunieši un pedagogi ar tematis-
kiem plakātiem un saukļiem de-
vās cauri pilsētas centram. Tās 
laikā dalībnieki dalījās grupās, lai 
vienlaicīgi īstenotu zibakciju di-
vās plašāk apmeklētās publiskās 
vietās - laukumā pie tirdzniecības 
centra „Valleta» un pie Vidzemes 
Augstskolas. Zibakcijas vēstījums 
– „Mēs varam likt apstāties sev, 
bet klimata pārmaiņas neapstā-
jas. Rīkosimies, mainīsim sevi, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas!”

Demonstrācija tika organizēta, 
atsaucoties uz šobrīd Eiropā un 
visā pasaulē notiekošajiem skolu 
jauniešu protestiem ar pieprasī-
jumu izvirzīt klimata pārmaiņu 
politiku kā prioritāti. Ar aicinā-
jumu ikvienam aktīvi iesaistīties 
problēmas risināšanā šoreiz tika 
uzsvērts, ka arī mūsu ikdienas 
paradumu maiņa var būt solis 
pretī svarīgām pārmaiņām. Pasā-
kuma programmā bija iekļautas  
izglītojošas un interaktīvas vides 
nodarbības, kurās dažādi aktuāli 
vides jautājumi apskatīti ikdienai 
tuvās tēmās. Papildus tam dalīb-
nieki piedalījās pieredzes apmai-
ņas sesijās, atraktīvos komandu 
uzdevumos un saliedēšanās akti-
vitātēs. Ziemas forums Valmierā 
aizsāka arī starptautiskās Eko-
skolu programmas 25 gadu jubi-
lejas svinības Latvijā.

Straupes pamatskolu pārstā-
vēja ekopadomes dalībnieces 
Madara Elza Rudzīte, Rēzija Šķes-
tere, Beāte Līga Novosada, Evija 
Tiltiņa.

Baltijas cilvēku ķēde klimatam
Arī mēs, Straupes pamatsko-

las skolēni un pirmsskolas 5–6 
gadīgo grupiņu audzēkņi, skolo-
tāji un skolas darbinieki, plkst. 
12.00 sadevāmies rokās un iz-
veidojām simbolisku ķēdi apkārt 
savai skolai, tā piedaloties 12.ap-
rīļa klimata pārmaiņām veltītajā 
akcijā – Baltijas cilvēku ķēde 
klimatam, kas ir kā turpinājums 
15. marta Globālajam streikam 
nākotnei. 15. martā akcija pul-
cēja 1,5 miljonus jauniešu visā 
pasaulē un vairāk nekā 600 da-
lībniekus arī Rīgā.

Iniciatīva „Latvijas skolas 
soma” ir lielākā valsts simtga-
des dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. 
Sākot ar 2018. gada septem-
bri, tās ietvaros ikvienam mūsu 
valsts skolēnam tika nodrošināta 
iespēja izzināt un klātienē piere-
dzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, iepazīt dažādos laikos 
Latvijā radītās inovācijas un uz-
ņēmējdarbības veiksmes stāstus.

„Latvijas skolas soma” veidota 
kā kompleksa, starpdisciplināra 
programma, kas apvieno resur-
sus, lai stiprinātu jaunās paau-
dzes nacionālo identitāti, pilso-
niskuma, valstiskās piederības 
apziņu un nacionālo identitāti, 
attīstītu kultūras izpratnes un 
izpausmes kompetenci, paaug-
stinātu izglītības kvalitāti, kā arī 
mazinātu sociālo nevienlīdzību. 
Pēc iepazīšanās ar daudzveidīgo 
kultūras pasākumu piedāvājumu 
mūsu skolas klašu kolektīvi kopā 
ar audzinātājām izvēlējās pasā-
kumus, kurus apmeklēt.

Multimediāla deju lielizrāde 
„Abas malas’’

17. novembra vakarā 44 
Straupes pamatskolas skolēni 
devās uz „Arēnā Rīga” notiekošo 
multimediālo deju lieluzvedumu 
„Abas malas”. Latvijas stāstu var 
izstāstīt, izdziedāt, arī izdejot. 
27 projektori nodrošināja arē-
nas dažādo līmeņu plakņu pre-
cīzu izgaismošanu gan ar latvju 
rakstiem, gan dzeju, gan krāsu, 
zīmējumiem un fotogrāfijām. 
Latvijas vēsture no 1918. līdz 
2018.gadam tika izdejota baletā, 
laikmetīgajās, mūsdienu, sporta, 
tautiskajās dejās.

Pirmklasnieks muzejā: 
1.–2 klase

Skolēni interaktīvā veidā ie-
pazinās ar Cēsu vēstures un 
mākslas muzeja pastāvīgo eks-
pozīciju, Cēsu Jauno pili. Ieguva 
zināšanas par uzvedības un sa-
skarsmes normām sabiedriskā 
iestādē – muzejā. Uzzināja, kas ir 
krājums, eksponāts, kāpēc tas ir 
vajadzīgs. Nodarbība ietvēra gan 
sarunas, gan praktisku darboša-
nos.

Senā skola: 3.–4. klase
Bērniem Cēsu vēstures un 

mākslas muzejā bija iespēja ie-
justies senās skolas atmosfērā, 
mēģinot rakstīt uz skolēna tāfe-
lītes ar improvizētu grifeli vai 
tinti, spalvu, bleipeideri skolas 
burtnīcā. Noskaidrot, kuram vis-
labāk izdodas mācīties senajā 
skolā. Programmas laikā skolēni 

uzzināja, kādi bija 19. gs. bērni 
un viņu ceļš uz skolu, kāda bija 
skolas kārtība un tajā lietotie 
priekšmeti.

5. klases skolēni noskatījās 
Latvijas animācijas filmu (no 100 
gades filmu cikla) „Saule brauca 
debesīs’’.

9. klase apmeklēja Latvijas 
Nacionālo teātri, lai noskatītos 
Māra Bērziņa lugu „Svina garša”.

15. februārī Straupes pamat-
skolas 1.–8. kl. skolēni varēja 
iesaistīties ļoti aktīvā iniciatīvas 
„Latvijas skolas soma” pasākumā 
„Koka daudzveidīgā dzīve”.

Tā kā ekoskolas gada tēma ir 
„Mežs” un arī projektu nedēļa 
pavasarī tiks saistīta ar mežu, tad 
pirmajā projektu nedēļas dienā 
visi varēja iepazīties ar meža gal-
veno sastāvdaļu – koku. Pie sevis 
uz skolu aicinājām Garkalnes 
„Namdaru darbnīcas” meista-
rus, kas saistoši, interesanti, aiz-
raujoši prata skolēnus iesaistīt 
domāšanas, atjautības, vērības 
uzdevumos, iepazīstot Latvijas 
kokus – vienu no vērtīgākajiem 
Latvijas dabas resursiem. Ar va-
dītāju Lauru skolēni iesaistījās 
interaktīva sarunā ar raksturīgu 
koksnes paraugu smaržošanu un 
taustīšanu, apskatīja neparastus 
un dizainiski interesantus koka-
matniecības izstrādājumus. Sa-
runā skolēni tika mudināti izteikt 
viedokli, dalīties pieredzē, piedā-
vāt savus risinājumus.

Praktiska darbošanās ritēja 
kopā ar 3 pieredzējušiem koka-
matniekiem. Rokas instrumentu 
izmēģināšana, materiāla iepa-
zīšana, sava piemiņas dekora 
“skaistās skaidas” un kopīgās 
puķu kastes izgatavošana. Tas 
viss tā aizrāva skolēnus, ka skai-
das vien lēca pa gaisu. Varēja 
trenēties uzcelt arī 2 kārtas guļ-
baļķu mājai.

Skolas pagalmā  tika nodro-
šināta aktīva atpūta, darbojoties 
ar senajiem un mūsdienu koka 
spēļu rīkiem. Varēja sniegā iz-
mēģināt „garās koka kājas” jeb 
kāpšļus, trijatā slēpot ar vienām 
slēpēm. Uz nebēdu vienā klases 
telpā tika rīkotas sacensības, ar 
koka āmuriem sitot tapas dēļos. 
Stāvot uz līdzsvaru sola, visi azar-
tiski iesaistījās „gaiļu cīņās” – ar 
maisiem, kas pildīti ar zāģu 
skaidām, ievērojot noteikumus, 
vajadzēja panākt, ka otrs pēc ie-
spējas ātrāk zaudē līdzsvaru un 
nokāpj vai nokrīt no sola. Tad 
vēl Beyblade senā versija, kur arī 
nerimās interese. Un nu jau mēr-
ķis – zēnu mājturības stundās vi-
siem kopā radīt starpbrīžu spēli.

Zināšanu nostiprināšanai 
sko lotāju rīcībā nonāca īpaši iz-
strādātas darba lapas ar izziņu 
veicinošiem un pārskata uzdevu-
miem.

Meža dienās 2019 šogad 
piedalījās Straupes pamatsko-
las 6.klases skolēni. Izglītojošā 
nodarbība „Iepazīsties - mežs›› 
notika kopā ar LLKC Meža kon-
sultāciju pakalpojumu centra 
nodaļas un VMD Ziemeļvidze-
mes virsmežniecības speciālis-
tiem Raimondu Mežaku un Andri 
Vīru. Pasākuma laikā skolēniem 

bija šādas aktivitātes – koku 
sugu atpazīšana, jauno kociņu 
aizsardzība pret meža dzīvnieku 
postījumiem, praktisks darbs šo 
aizsardzības paņēmienu pielie-
tošanai dabā, ugunsdrošības pa-
sākumu ievērošana uguns nedro-
šajā periodā.

Zinātniskais teātris arī 
Lieldienās

Pateicoties mūsu Holandes 
labvēlim Joop Fuijkkinkam, Liel-
dienu nedēļā skolā viesojās la-
boratorium.lv zinātniskais teāt-
ris. Zinātnisks šovs, kas aizrauj 
un paplašina redzesloku, ļauj 
uztvert zinātni citādi un iemīlēt 
to. Uzvedumā pasākuma vadītāji 
kopā ar mūsu skolēniem ekspe-
rimentos saistoši, izglītojoši un 
noderīgi atklāja ķīmijas un fizi-
kas tēmas. Un, tā kā tuvojās Liel-
dienas, tad, protams, bija arī olu 
vārīšana, tikai atšķirīgi no mūsu 
ierastās virtuves.

Labo darbu festivāls „Ceļā uz 
nākamo simtgadi” 

Straupes pamatskolas 2 sko-
lēni un viens pedagogs tika uzai-
cināti uz festivāla noslēguma pa-
sākumu 2019. gada 5. aprīlī Rīgā 
Kultūras pilī  „Ziemeļblāzma”, kur 
pulcējās Latvijas vispārējās izglī-
tības iestāžu 7.–12.klašu skolēni, 
profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi un viņu pedagogi Labo 
darbu festivālā „Ceļā uz nākamo 
simtgadi”, kurš ir noslēguma sa-
rīkojums Latvijas valsts simtga-
dei veltītajam pasākumu ciklam 
„Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratons”. Festivālu or-
ganizēja Valsts izglītības satura 
centrs.

Pasākuma mērķis bija sekmēt 
bērnu un jauniešu piederību sa-
vai skolai, vietējai kopienai un 
valstij, veicināt viņu pilsonisko 
līdzdalību, patstāvību, atbildību 
un piedalīšanos valsts simtgades 
svinēšanā un Latvijas valstis-
kuma stiprināšanā.

Uz sarīkojumu no 200 pieteik-
tajām tika uzaicinātas 77 skolu 
komandas. Mūsu skolu pārstā-
vēja 9. klases skolēni – Evelīna 
Meņģele un Ričards Gailis. Sko-
lēni patstāvīgi izveidoja skolas un 
Pārgaujas novada jauniešu labo 
darbu prezentācijas, kas uzru-
nāja festivāla rīkotājus. Projekta 
koordinatore – skolotāja Iveta 
Adamsone.

Projekts „Sporto visa klase” 
tiek īstenots atbilstoši LOK misi-
jai – ar Olimpiskās kustības ide-
ālu un Latvijas sportistu augsto 
sasniegumu vērtību nostiprināt 
sporta lomu sabiedrībā, pievēr-
šot un motivējot skolēnus regu-
lārām sporta nodarbībām un ie-
interesējot skolēnus nodarboties 
ar fiziskām aktivitātēm, kā arī 
analizējot fizisko aktivitāšu ie-
tek mi uz viņu veselību. Viens no 
projekta mērķiem ir uzlabot ie-
saistīto skolēnu vispārējo fizisko 
sagatavotību, stāju, vienlaikus 
dodot motivāciju nodarboties ar 
sportu.

Šajā mācību gadā projektā ie-
saistījās arī mūsu skolas 2. un 3. 
klases skolēni. Bērniem prieku 
sagādāja ne vien 2 sporta stun-

das, 2 fakultatīvās sporta stundas 
un 1 peldētapmācības stunda ne-
dēļā Priekuļu peldbaseinā, bet arī 
dalība grandiozajā projekta 5. se-
zonas atklāšanas ceremonijā ok-
tobrī, kad „Arēnā Rīga» pulcējās 
vairāk nekā 7000 Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) organi-
zētās programmas „Sporto visa 
klase» dalībnieku no visas Latvi-
jas. 2. un 3. klases skolēni to visu 
vēroja klātienē. Mēs esam jaun-
pienācēji programmā „Sporto 
visa klase”, par to esam ļoti lepni. 
Dotā iespēja piedalīties projektā 
rosinās mūs kļūt draudzīgākiem, 
līdzjūtīgākiem, saprotošākiem 
citam pret citu. Atklāšanas ce-
remonijā bez izklaidējošajiem 
elementiem pro grammas jaunie 
dalībnieki sa ņēma oficiālo prog-
rammas pie derības zīmi – ka-
rogu.

Pasākumu ar savu klātbūtni 
pagodināja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, kurš savā 
uzrunā bērniem novēlēja būt 
vienotiem un darboties ko-
mandā. „Arēnā Rīga” atklāšanas 
pasākumā dalībniekus priecēja 
dažādi izklaidējoši elementi – 
parāde ar programmas „Sporto 
visa klase» talismaniem Klasīte 
un Klasēns priekšgalā, gaismu 
izrāde, priekšnesumi no „Green 
trial» un hip-hop māksliniekiem, 
spraigus paraugdemonstrējumus 
rādīja karatē skolas audzēkņi un 
ielu vingrotāji, bet bungu perfor-
mances solo izpildīja talantīgais 
buņģieris Andžejs Grauda. Savu-
kārt visa noslēgumā ar nelielu 
koncertu bērnus priecēja grupa 
„Bermudu divstūris».

Vidzemes Olimpiskā centra 
projekts „Ledus gladiatori”
Skolu slidošanas sacensības 

„Ledus gladiatori” katru sezonu 
pulcē ap 1000 dalībnieku no 
Vidzemes reģiona izglītības ies-
tādēm un ir lielākās šāda veida 
sacensības Latvijā. „Ledus gladia-
tori” mērķis ir ne tikai noskaidrot 
ātrākās klašu komandas, bet arī 
dot iespēju bērniem apgūt slido-
šanas pamatus. Projekts sniedz 
iespēju bērniem un jauniešiem 
būt uz ledus un slidot. Projektā 
divas klases iesaistījās jau pa-
gājušajā mācību gadā, bet šogad 
slidotprasmi ar Vidzemes Olim-
piskā centra slidošanas instruk-
toru palīdzību apguva 4., 5., 6. un 
8. klases komandas. 

Skola veiksmīgi izmanto ESF 
projekta „Slimību profilakses 
un kontroles centra organizēti 
vietējā mēroga pasākumi sa-
biedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei 14 
pašvaldībās” piedāvātās nodar-
bības, sadarbojoties  ar biedrību 
„Papardes zieds”.

Skolēnu galvenais uzdevums 
ir mācīties. Dalība projektos, kon-
kursos un mācību priekšmetu 
olimpiādēs ļauj skolēniem padzi-
ļināti apgūt zināšanas, prasmīgi 
un atbildīgi pielietot tehnoloģi-
jas, sadarboties un gūt sasniegu-
mus dažādās jomās.

21. gadsimta vērtības Straupes pamatskolā

Turpinājums 12. lpp.

Turpinājums no 10. lpp.
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 25. aprīlī Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, un Vecpiebalgas novada mācību olimpiāžu uzvarētāju godinā-
šanas pasākumā „Laidiet mani pie teikšanas” Priekuļos tika sveikti 
godalgoto vietu ieguvēji un viņu skolotāji.

Nr. Vārds, uzvārds,
klase Priekšmets Vieta Skolotājs

1. Madara Elza Rudzīte, 
8. klase

Ģeogrāfija (kom.)
Matemātika
Latviešu valoda
Informātika

1.
1.
2.
2.

Ligita Krūmiņa
Zane Berga
Elita Pakalne
Guntis Pužuls

2. Kristers Rudzītis, 
8. klase

Ģeogrāfija (kom.)
Angļu valoda

1.
3.

Ligita Krūmiņa
Dana Gaile

3. Tomass Turlajs, 
8. klase

Ģeogrāfija (kom.)
Matemātika

1.
Atz.

Ligita Krūmiņa
Zane Berga

4. Ričards Gailis, 
9. klase Mājtur. un tehnol. 1. Jānis Mičulis

5. Linda Millere, 
5. klase Matemātika 2. Zane Berga

6. Undīne Kuprēviča, 
6. klase

Informātika
Angļu valoda

2.
Atz.

Guntis Pužuls
Dana Gaile

7. Pēteris Martinsons, 
6. klase Matemātika 3. Zane Berga

8. Kristers Teteris,
3. klase Matemātika 3. Sanita Kārkliņa

Visu mācību gadu skolēni ir 
darbojušies un guvuši sasniegu-
mus visdažādākajās jomās.

Starpnovadu sākumskolas 
skolēnu mazajā projektu darbu 
konferencītē “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu” Atzinības, kas 
ir augstākais vērtējums, ieguva 
3. klases skolniece Emīlija Iz-
mailovska par darbu “Piens, 
kas nāk no gotiņām” un Dārta 
Anete Alksne par darbu “Rabar-
beri” (skolotāja Sanita Kārkliņa), 
4. klases skolnieks  Kristofers 
Čerņavskis par darbu “Pirts se-
natnē un mūsdienās” (skolotāja 
Anita Lazdāne).
  Matemātikas konkursa 
„Atvērtā kopa» izcilie rezultāti

No 2003. gada Rīgas Valsts 
1.ģimnāzija organizē komandu 
matemātikas olimpiādi „Atvērtā 
kopa”. Tās mērķis ir veicināt un 
padziļināt skolēnu matemātikas 
apguvi, palīdzēt skolēniem sa-
gatavoties citām olimpiādēm, kā 
arī pilnveidot iemaņas strādāt 
komandā.

Mūsu skola komandu olim-
piādē piedalās jau sesto gadu. 
Šogad olimpiādē piedalījās 
mūsu skolas divas komandas: 
8. klase – „Paralelokilograms” 
(Mikus Alfrēds Kļaviņš, Diāna 
Denīza Midika, Madara Elza Ru-
dzīte, Kristers Rudzītis, Tomass 
Turlajs), kura ieguva 3.vietu un 
7. klase – „Straupes akmeņi” 
(Rūta Dāboliņa, Beāte Līga No-
vosada, Rēzija Šķestere, Nikola 
Zaķe, Emīlija Līva Abzalone, Elza 
Evelīna Abzalone, Annija Maiga 
Eglīte). 

Skolēni ir priecīgi, ka esam 
starp lielo pilsētu vidusskolām 
un ģimnāzijām gandrīz pašā 
augšpusē. Kā atzina olimpiādes 
dalībnieki, neatkarīgi no iegūta-
jiem rezultātiem, vēlme piedalī-
ties matemātikas olimpiādē nav 
mazinājusies. Drīzāk ir radusies 
motivācija startēt citās olimpi-
ādēs, gūstot labākus rezultātus. 
Prieks arī par pārējo komandu 
dalībniekiem, kuri nenobijās no 
grūtībām un brīvajā laikā atvē-

lēja trīs stundas intelektuālai no-
darbei – matemātikas uzdevumu 
risināšanai. 

LU Neklātienes matemā-
tikas skolas starptautiskās 
olimpiādes „Tik vai... Cik?” 
kopvērtējumā 4. klases skolniece 
Kristīne Gūtmane ieguva 2. vietu, 
bet Renārs Ruža – 3. vietu. Šī ir 
olimpiāde, kurā piedalās skolēni 
no Latvijas un Lietuvas. Klātie-
nes kārtas uzdevumus veido LU 
A. Liepas NMS kopīgi ar Lietu-
vas Šauļu universitāti (skolotāja 
Anita Lazdāne).

„Profesora Cipariņa klubs” 
(PCK) ir senākais un tradīcijām 
bagātākais neklātienes matemā-
tikas konkurss Latvijā; to orga-
nizē LU A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skola. Jau pašos 
pirmsākumos PCK darbība orien-
tēta galvenokārt uz uzdevumiem, 
kas skolēnos izraisa zinātkāri un 
radošumu. Šogad kopvērtējumā 
8. klases skolnieks Tomass Tur-
lajs ieguva atzinību.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas matemātikas 
konkursā 5.–6. klases skolē-
niem Atzinības ieguva 5.klases 
skolēni Linda Millere un Roberts 
Briška, 6. klases skolēni Rinalds 
Ruža un Pēteris Martinsons (sko-
lotāja Zane Berga).

Tradicionālajā Vidzemes no-
vada skolu 3., 4.klašu skolēnu 
konkursā „Hei, matemātiķi!” at-
zinību ieguva 4. klases skolniece 
Kristīne Gūtmane (skolotāja 
Anita Lazdāne).

 Latvijas 46. atklātā mate-
mātikas olimpiāde notika 2019. 
gada 28. aprīlī Rīgā. No mūsu 
skolas tajā piedalījās 10 labākie 
matemātiķi.  Ar nepacietību gai-
dām rezultātus, kas būs zināmi 
maija beigās. 

Amatas, Cēsu, Raunas, Lī-
gatnes, Vecpiebalgas, Jaunpie-
balgas un Pārgaujas novadu 
izglītības iestāžu mājturības 
un teh noloģiju olimpiādē 5.–
6. kla šu grupā godalgotās vietas 
netika piešķirtas. Labākie darbi 
saņēma vērtējumu “SIMPĀTIJA”. 
Starp augstāko vērtējumu iegu-

vējiem ir arī mūsu 6. klases skol-
nieks Pēteris Martinsons (skolo-
tājs Jānis Mičulis).

10. septembrī mūzikas namā 
“Daile” notika 2018. gada dzejas 
gadagrāmatas bērniem “Garā 
pupa” atvēršanas pasākums. 
Tajā lasāmi līdz šim nepublicēti 
latviešu autoru darbi, atdzejo-
jumi, visjaunāko dzejnieku – 
bērnu dzejoļi. Žūrija par vērtīgu 
atzina  arī Straupes pamatskolas 
skolnieces Rēzijas Šķesteres dze-
joli, un tas iekļauts grāmatā. 

26. septembrī jau 20.gadu Vec-
piebalgas vidusskola un Kārļa 
Skalbes muzejs “Saulrieti” or-
ganizēja pasaku rakstīšanas 
konkursu skolēniem. Latviešu 
valodas stundās tika rakstītas 
pasakas, lai talantīgākajiem, 
radošajiem skolēniem dotu ie-
spēju piedalīties plenērā. Muzeja 
īpašajā gaisotnē vairāk nekā 30 
skolēni no novadu skolām radīja 
savas pasakas par Latviju. 7.–9. 
klašu grupā 1. vietu ieguva 7. kla-
ses skolniece Elza Evelīna Abza-
lone (skolotāja  Elita Pakalne).

26. martā Cēsu sporta skola 
oganizēja  starpnovadu skolu 
sacensības tautas bumbā. 
3. klašu grupā mūsu skolas ko-
mandai 2. vieta. Komandā: Dārta 
Anete Alksne, Kristers Jānis ābo-
liņš, Mārtiņš Dzalbs, Emīlija Iz-
mailovska, Andris Millers, Jānis 
Rudzītis, Gerda Vingre, Kristers 
Teteris, Patrīcija Riekstiņa.  

Starpnovadu skolu sacensībās 
rudens krosā 8. klases skolnie-
cei Amandai Grahoļskai 3. vieta. 

19. februārī starpnovadu 
skolu sacensībās distanču slē-
pošanas stafetēs 6. klases skol-
niece Lote Lamberte un 7. klases 
skolniece Rūta Dāboliņa ieguva 
2. vietu (skolotāja Laila Lam-
berte).

47. starptautiskajai bērnu 
mākslas izstādei – konkursam 
„Lidice 2019” Čehijā izvirzīti arī 
Straupes pamatskolas divu skol-
nieču darbi. 4.klases skolnieces  
Madaras Grahoļskas darbs jauk-
tajā tehnikā „Latvijai 100” (sko-
lotāja Ilona Čerņavska) un  5. kla-
ses skolnieces Megijas Zīles darbs 
guaša tehnikā „Krāso ar prieku”. 
(Skolotāja Daiga Kreituze). Če-
hijā, Lidicē starp 70 pasaules val-
stu 15336 iesniegtajiem darbiem 
tika nominēti 1179. Mūsu Ma-
daras Grahoļskas darbs „Latvijai 
100” ieguva atzinības rakstu. 

Līgatnes dabas taku rīkotajā 
floristikas konkursā „Čaklās 
ķepas” 4. klases kolektīvs ieguva 
atzinību un simpātiju balvu (sko-
lotāja Ilona Čerņavska).

Latvijas skolu šaha olimpiā-
des Vidzemes posmā 8. klases 
skolniecei Madarai Elzai Rudzī-
tei 3. vieta (10.–12. klašu grupā). 
Februārī 8. klases skolniecei 
Madarai Elzai Rudzītei Igaunijas 
šahista Paula Keresa čempionātā   
1. vieta.

Konkursā  „Naudas koks 
2019” Priekuļu tehnikumā pie-
dalījās Straupes pamatskolas 
9. klases skolēnu komanda: Eve-
līna Meņģele, Ritvars Vanags, 
Ralfs Daniels Novosads, Ričards 
Gailis. Mūsu komandai 1. vieta 

profesiju darbnīcā “būvtehniķis”. 
Kopvērtējumā Straupes pamat-
skolas komandai ‘’Straupes ži-
kiņi’’ – 1. vieta.

6. aprīlī CATA kultūras namā 
notika skolēnu tautas deju ko-
lektīvu repertuāra apguves 
skate, gatavojoties Latvijas sko lu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem. Piedalījās 9 novadu skolu 
dejotāji. Arī 3 Straupes pamat-
skolas deju kolektīvi: 1.–3. kl., 
4.–5. kl. un 5.–8. klases. Jaunākie 
dejotāji ieguva 3. pakāpes dip-
lomus, 5.–8. kl. deju kolektīvs – 
2. pakāpi (deju kolektīvu vadītāja 
Ginta Berķe).

23. martā Lēdurgā notika Pie-
jūras novada folkloras kopu 
muzikantu, dziedātāju pus-
fināls. Kārlis Kristers Bahma-
nis, Tomass Turlajs, Beāte Līga 
Novosada, Annija Maiga Eglīte, 
Terēze Turlaja, Rēzija Šķestere 
ieguva tiesības 27. aprīlī doties 
uz finālu Rīgā.  Republikas tradi-
cionālās dziedāšanas konkursa 
„Dziesmu dziedu, kāda bija 
2019” finālā Kārlis Kristers Bah-
manis ieguva Dižlielā dziedātāja 
titulu, bet Beāte Līga Novosada, 
Annija Maiga Eglīte, Terēze Tur-
laja un Rēzija Šķestere – Lielās 
dziedātājas titulus. Republikas 
tradicionālās muzicēšanas kon-
kursa „Klaberjakte” finālists 
Tomass Turlajs – 3. pakāpi (sko-
lotāja Gunta Millere). 

Šogad Pārgaujas novada triju 
skolu mājturības olimpiāde 
„Gatavo 3” 6.–8. klašu meitenēm 
notika Lieldienu nedēļā. Tradi-
cionāli tikšanās ar vietējo uzņē-
mēju, šoreiz SIA „Straupes ligzda” 
īpašnieci Lāsmu Vītolu. Aizrau-
jošs stāsts gan par sava biznesa 
uzsākšanu, gan par ikdienu savā 
saimniecībā. Lāsma ir arī bied-
rībā „SLOW FOOD STRAUPE”, 
kuras simbols ir gliemezis. Šis 
simbols šoreiz bija meiteņu mā-
jas darba uzdevums – izmantojot 
vecās pogas, līmējot un šujot iz-
veidot stilizētu gliemezi. Vērtētāji 
bija 1.–4. klašu skolēni. Visatzi-
nīgāk tika novērtēts Stalbes vi-
dusskolas meiteņu komandas un 
Rūtas Dāboliņas darbs. Straupes 
pamatskolas dalībnieces Rēzija 
Šķestere, Rūta Dāboliņa, Madara 
Elza Rudzīte, Eva Indriksone, 
Elīna Jarmalaviča, Undīne Kuprē-
viča. Nākamā tikšanās Stalbes vi-
dusskolā (skolotāja Evija Tiltiņa).

Nodibinājums „Zinātnes un 
inovāciju parks” organizēja Lat-
vijas skolu jaunatnes fotokon-

kursu „Mana zeme skaistā”. 
Konkursa mērķauditorija bija 
skolēni no 1. līdz 12. klasei, kuri 
tika aicināti uzņemt Latviju rak-
sturojošas fotogrāfijas, izman-
tojot mobilos telefonus un foto-
aparātus. Kopumā piedalījušās 
259 skolas no visiem Latvijas 
reģioniem, iesniegti 7043 darbi, 
no kuriem 2033 tika pārvērsti 
fotogleznās. Mūsu skola maija 
vidū saņēma sūtījumu ar 8 brī-
nišķīgām fotogleznām un bal-
vām. 1. vieta 5. klases skolniecei 
Terēzei Turlajai, 2. vieta 5. kla-
ses skolniekam Ričardam Lieti-
ņam, 3.vieta 9. klases skolniecei 
Evelīnai Meņģelei un 6. klases 
skolniecei Elīnai Jarmalavičai. 
Fotogleznas tika izgatavotas arī 
no Lotes Lambertes, Elīzas Mare-
nas Bikšes, Rinalda Ružas (visi no 
6. kl.) un Roberta Briškas (5. kl.) 
fotogrāfijām. 
Panākumi „Eiropas eksāmenā”

9. maijs – Eiropas diena. Jau 
sešus gadus visiem interesen-
tiem interneta vietnē https://es-
maja.lv ir iespēja iepazīties ar in-
formāciju par Eiropas Savienību 
un katram ir arī izaicinājums 
nokārtot „Eiropas eksāmenu”. To 
vecāko klašu skolēni veiksmīgi ir 
darījuši jau arī iepriekšējos ga-
dos. Šogad eksāmenu nokārtoja 
19 182 dalībnieki, un skolēni ir 
bijuši aktīvāki par pieauguša-
jiem. Īpaša aktivitāte  un izcili 
rezultāti bijuši 7.–9. klašu posmā.  
No 6540 skolēniem maksimālo 
punktu skaitu ir ieguvuši 419. 
Tika atlasīti 30 ar ātrāko atbilžu 
laiku, un izlozēti 5 balvu ieguvēji. 
Izlozēto vidū – 9. klases skolnieks 
Ričards Gailis.  

7. klases skolniece Rēzija 
Šķestere saņēma ielūgumu uz 
tikšanos ar deputātu Raimondu 
Bergmani un ekskursiju pa Saei-
mas namu Rīgā, Jēkaba ielā 11,  
jo eseju konkursā „4. maijs. Ko 
man nozīmē neatkarība” žūrija 
Rēzijas darbu ierindojusi starp 
10 labākajiem 7.–9. klašu grupā. 

Ir tikai maija vidus, izskanē-
jis Mātes dienas koncerts, sko-
las zvans atvadījies no 9. klases 
skolēniem, kuriem priekšā vēl ir 
eksāmeni un nākamās izglītības 
iestādes izvēle. Pavisam drīz būs 
mācību gada noslēgums visiem 
skolēniem, un daudzus noteikti 
iepriecinās Pārgaujas novada un 
skolas balvas par labām un teica-
mām sekmēm mācībās un sasnie-
gumiem ārpusskolas konkursos 
un olimpiādēs. 

21. gadsimta vērtības Straupes pamatskolā

Skolēnu vecāki, novada iedzīvotāji un citi interesenti informācijai 
par norisēm skolā var sekot mājaslapā straupesskola.lv.

Turpinājums no 11. lpp.
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Daiga Hofmane, 
Raiskuma internātpamatskolas- 
rehabilitācijas centra lietvede

Sadraudzības forums Rais-
kuma internātpamatskolā – 
rehabilitācijas centrā atkal pul-
cēja  trīs Baltijas valstu  skolu 
skolēnu un pedagogu koman-
das. Direktore Lolita Žagare un 
vietniece Elīna Gulbe-Urbāne, 
pirmoreiz organizējot forumu, 
interesējās, cik sena vēsture ir 
pasākumam. Iesaistot skolas 
vēstures pārzinātāju Venerandu 
Driļevsku,  atklājās, ka šogad 
aprit 50 gadi kopš draudzējas 
Kauņas, Haapsalu un Raiskuma 
internātpamatskolas. Par godu 
gadadienai skolotājas Rudītes 
Endleres vadībā tapa ceļojošais 
kauss, kas simbolizē triju Bal-

Baltijas skolu sadraudzība 50 gadu garumā

pārbaudījumus tradicionālajos 
sporta veidos - volejbolā, basket-
bola soda metienos, dambretē, 
šautriņas mešanā, BOCCIA-, kā 
arī aizraujošas netradicionālās 
sporta spēles.  

Vakarā skolēni sadraudzību 
turpināja deju zālē. Pedagogi šo 
laiku izmantoja, lai profesionāli 
pilnveidotos, daloties pieredzē 
par konflikta risināšanas stra-
tēģijām. Viesi atzinīgi novērtēja 
skolas apskatē un prezentācijā 
redzēto. Dzima ideja turpmāk 
sadarbību veidot arī profesio-
nāli, apciemojot skolas un sav-
starpēji vērojot pedagogu dar-
bību mācību procesā. 

Ieplānotās āra aktivitātes un 
pikniks pie gleznainā Raiskuma 
ezera bija jāpārceļ uz skolas tel-
pām pie improvizētā ezera, jo 
laika apstākļi rādīja savu stingro 
raksturu –  te lietus, te sniega  
veidā... Emocionāls mirklis bija 

tijas valstu sadarbību, ko silda 
draudzības ugunskurs. 

 Tikšanās reizē skolu ko-
mandas rādīja savu varēšanu 

sportā, mākslā un citās jomās. 
Skolotājas Gita Timaškova un 
Dace Eihenbauma ar atbalsta 
komandām bija sagatavojušas 

visiem kopīgi izdzīvot 30 gadus 
senos Baltijas ceļa notikumus, 
kopīgi dziedot dziesmu “Atmos-
tas Baltija”. 

Divas intensīvi pavadītas 
dienas priecēja kā skolēnus, tā 
pedagogus. Pasākuma noslē-
gumā, sadalot apbalvojumus in-
dividuālajos un komandu sporta 
veidos, gandarījums bija visām 
skolām - par labi pavadīto laiku, 
iegūto pieredzi un jaunajiem 
draugiem. Foruma pilnvērtīgā 
norisē iesaistījās teju visi Rais-
kuma skolas darbinieki. 

Pasākuma noslēgumā foruma 
dalībniekus sveica Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents, vēlot veiksmīgi 
turpināt Baltijas valstu skolu 
draudzīgo pasākumu arī turp-
māk. Viesi atvadoties uzsvēra šī 
gada foruma sirsnību un vieno-
tības sajūtu. 

Pārgaujas novada Stalbes pa-
gastā

2019. gada 28. martā     
                                                     

Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 
350  “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves noteikumi” 
31. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Pārgaujas novada pašvaldībai 
piederoša vai piekrītoša ne-
apbūvēta zemesgabala nomas 
maksas apmēru.

2. Neapbūvēta zemesgabala 
nomas maksu nosaka šādā ap-
mērā:

 2.1. neapbūvēta zemesga-
bala, kas ir starpgabals, vai ne-
apbūvēts zemesgabals (tostarp 
zemesgabals ielu sarkanajās līni-
jās), kas nav iznomājams patstā-
vīgai izmantošanai un tiek izno-
māts tikai piegulošā nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai lietotā-
jam ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā ne-
veic saimniecisko darbību, ku-

Paskaidrojumaraksts  saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanu Pārgaujas novadā

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo 
daļu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumos un Ministru 
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem un lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktā deleģētas tiesības pašvaldībām 
noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā 
minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo 
daļu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumos un Ministru 
kabineta Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem, saistošajos 
noteikumos ir noteikta lielāka zemesgabalu nomas maksa.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

 Ņemot vērā šī paskaidrojuma raksta 1. punktā minēto normatīvo aktu doto deleģējumu, 
saistošo noteikumu projekts paredz kārtību, kādā Pārgaujas novada pašvaldība aprēķina 
zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem 
zemesgabaliem, kuriem var nepiemērot Ministru kabineta noteikumu 32., 40., 41., 42., 
43., 44., 45., 46. punktu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Jaunas pašvaldības struktūras nav jāveido.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

rai samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā ko-
mercdarbības atbalsts, nomas 
maksa ir 1,5 % apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā, 
bet ne mazāk kā 28,00 euro par 
1 (vienu) ha gadā.

2.2. neapbūvēta zemesgabala 
Pārgaujas novada pagastu teri-
torijās, kas nav lielāks par 0,5 
ha, un kas tiek izmantots per-
sonisko palīgsaimniecību vaja-
dzībām atbilstoši likuma “Par 
zemes reformu Latvijas Repub-
likas lauku apvidos” 7. pantam 
ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā ne-
veic saimniecisko darbību, ku-
rai samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā ko-
mercdarbības atbalsts, nomas 
maksa ir 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne 
mazāk kā 10,00 euro gadā.

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību  Pārgaujas novadā

Skolu direktores. Foto: Daiga Hofmane Dambretes spēle. Foto: Daiga Hofmane

Baltijas skolu sadraudzības foruma dalībnieki. Foto: Daiga Hofmane

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 4. līdz 12. maijam Bul-
gārijā, Pamporovo apgabalā, ar 
Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ finansiālu atbalstu 
notika starptautiskas apmācības 
jaunatnes darbiniekiem, skolo-
tājiem, kā arī brīvprātīgā darba 
veicējiem. Apmācību tēma bija 
“Critical thinking skills” jeb kri-
tiskās domāšanas prasmes, un 
tajās piedalījās arī Pārgaujas 

novada sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste Iluta 
Beķere. 

Apmācībās piedalījās dalīb-
nieki no 9 valstīm – Bulgārijas, 
Horvātijas, Spānijas, Senmart-
ēnas, Ziemeļmaķedonijas, Če-
hijas, Polijas, Igaunijas un Lat-
vijas. Apmācību pirmajā dienā 
dalībnieki tika iepazīstināti ar 
apmācību programmu, dienas 
kārtību. Katra diena iesākās ar 
rīta sesiju, kuru vadīja paši da-
lībnieki, rosinot pārējos domāt 
par dažādām tēmām, piemēram, 
starpkultūru dialogu, par komu-

nikācijas kļūdām un ziņojumu 
nosūtīšanu, par viedokļu dažā-
dību un spēju tajos ieklausīties. 
Par pārējām aktivitātēm katru 
dienu rūpējās treneri, kuriem ir 
liela pieredze gan darbā ar jau-
niešiem, gan NVO sektorā, gan 
sociālajā uzņēmējdarbībā un ie-
kļaušanā – Maya Doneva, Ognian 
Gadoularov and Tomislav Bogda-
nov. Apmācību mērķi bija attīstīt 
kritiskās domāšanas prasmes, 
kognitīvās prasmes personisko 
un profesionālo kvalitāšu uzla-
bošanai, sekmēt veiksmīgu soci-
ālo un profesionālo attīstību un 
praktizēt problēmu risināšanas 
spējas, lēmumu pieņemšanu, 
disciplīnu, iniciatīvu izteikšanu, 
secinājumu izdarīšanu, pašregu-
lāciju un pašnovērtējumu. 

Pēc pāris intensīvām mācību 
dienām, projekta 5. dienā devā-
mies uz tuvējo pilsētu Smolyan, 
kuras pašvaldības ēkā mājvietu 
sev radusi jauniešu biedrība. 
Viesojāmies viņu telpās, kur 

Attīstot kritiskās domāšanas prasmes

dzirdējām pieredzes stāstus par 
organizācijas veidošanos un rea-
lizētajiem lokālajiem un starp-
tautiskajiem projektiem, kā arī 
to, kādu brīvprātīgo darbu jau-
nieši pilsētā veic.  

Projekta pēdējās dienās strā-
dājām komandās, izmantojot 
dizaina domāšanas metodes, 
radījām idejas kādas Eiropā un 
pasaulē aktuālas problēmas risi-
nāšanai. Tika meklēti risinājumi 
tādām problēmām kā nabadzība, 
Pārtikas pārprodukcija un re-
sursu patēriņš.

Projekta noslēgumā ikviens 
apmācību dalībnieks saņēma 
Youthpass sertifikātu, kas ap-
liecina dalību apmācībās, kā arī 
tajā attīstītās kompetences. Jāat-
zīst, ka šīs mācības bija ļoti vēr-
tīgas, jo tajās apspriestais saturs 
un izmantotās neformālās izglī-
tības metodes būs noderīgas ne 
tikai darbā ar jaunatni, bet arī 
sabiedriskajās attiecībās. Starp-
tautiskā apmācību vide lika būt 

ārpus komforta zonas, kā arī 
uzlaboja svešvalodas prasmes 
un attīstīja kompetences, kas 
svarīgas kritiskajā domāšanā – 
informācijas apstrādāšanu, 
analizēšanu, spēju izteikt savu 
viedokli un pamatot to, svarīgi, 
lai indivīdam piemīt emocionālā 
inteliģence. Apmācības iemācīja 
ne tikai izteikt savu viedokli, bet 
ieklausīties citos un pieņemt tos, 
kā arī izaicināt sevi, rosinot do-
māt arī par sensitīvām un ne se-
višķi ērtām tēmām. Kārtējo reizi 
pierādījās tas, ka tautu mentali-
tātes, tradīcijas un uzskati ir ļoti 
dažādi.

Paldies par sadarbību jau-
niešu biedrībai “Baltic Youth 
Way”, ar kuras starpniecību bija 
iespējama dalība apmācībās. 
Paldies arī “Civic Education and 
Training Platform Bulgaria” par 
labi saplānoto apmācību kursu, 
kā arī tik vērtīgo pieredzi, kas 
tika gūta kritiskās domāšanas 
prasmju attīstīšanā. 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests atgādina 
svarīgākās drošības prasības, 
kas jāņem vērā, lai atpūta pie 
ūdeņiem nebeigtos ar traģē-
diju.

ATCERIETIES!
Visdrošāk ir peldēties oficiā-

lajās peldvietās! Ja tādas nav, 
peldvietas krastam jābūt lēze-
nam, vēlams ar cietu pamatu. 
Upēs jāizvēlas vieta, kur ir vis-
mazākā straume, tuvumā nav at-
varu vai citu bīstamu vietu.

Nepeldieties viens! Ja uz 
ūdens radīsies problēmas, līdzās 
var nebūt citu cilvēku, kas spētu 
ekstremālā situācijā palīdzēt.

Nepeldieties stiprā vējā, naktī 
vai negaisa laikā! Nakts nav labā-
kais peldēšanās laiks, jo aizpel-
dot tālāk no krasta, var apjukt 

un zaudēt orientēšanās spējas, 
lai atgrieztos atpakaļ.

Nepārvērtējiet savus spēkus! 
Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt 
vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, 
nav tā vērta, lai riskētu ar savu 
dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā 
sezonā varēji pārpeldēt upi, tas 
vēl nenozīmē, ka fiziskā sagata-
votība ir tāda, ka vari to izdarīt 
arī šobrīd.

Ja esat pārkarsis saulē, ūdenī 
ejiet lēnām, lai nebūtu strauja 
ķermeņa temperatūras maiņa, 
kas var izraisīt muskuļu kramp-
jus vai sirdsdarbības un asinsri-
tes traucējumus.

Vizinoties ar laivu, kuteri vai 
citu peldlīdzekli, obligāti uzvel-
ciet glābšanas vesti.

Bērniem atļauts ūdenī spēlē-
ties ar piepūšamām rotaļlietām, 
ja pieaugušais atrodas ūdenī 

starp krastu un dziļumu.
Ja bērns ūdenī atrodas dzi-

ļāk par jostasvietu, tad ar viņu 
nepārtraukti jāuztur vizuālais 
kontakts.

Bērni jāuzmana no viļņiem, 
kas var nogāzt no kājām vai radīt 
tik negaidītu izbīli, ka mazulis no 
tā vien zaudē līdzsvaru. Turklāt 
vilkmes straume nemanot pel-
dētāju var ienest dziļāk jūrā.

Ja pie mājas ir dīķi, baseini, 
akas, tie jānorobežo tā, lai bērni 
vieni paši klāt netiktu un mazu-
lis obligāti ir nepārtraukti jāuz-
rauga. Piemājas baseinos neat-
stājiet peldošas rotaļlietas, kas 
piesaista mazuļa uzmanību.

Ja esi iekļuvis straumē, jāsa-
glabā miers, jāpeld pa straumi 
uz priekšu, cenšoties nokļūt tu-
vāk krastam.

Ūdenī nevajag jokojoties skaļi 

saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situ-
ācijā, kad tiešām būs vajadzīga 
palīdzība, neviens vairs nepie-
vērsīs uzmanību.

AIZLIEGTS:
Peldēties alkohola rei-

bumā!
Lēkt ūdenī no tramplīna, 

laipas, tilta vai krasta, ja ne-
esat izpētījis ūdenstilpnes 
gultni.

Atstāt bērnu pagalmā bez 
pieskatīšanas, ja tajā ir ūdens-
tilpne. To vēlams norobežot 
tā, lai bērns neiekristu.

Peldēt aiz bojām, kas iero-
bežo peldvietu!

Peldēties ūdens tilpnēs, 
kur tas ir aizliegts!

KĀ PALĪDZĒT?
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, 

Peldies prātīgi, neesi pārdrošs!
kurš labi apguvis peldēšanas 
tehniku un zina paņēmienus, kā 
satvert cietušo un izvilkt viņu 
krastā. Vienlaicīgi parūpējieties 
par savu drošību, izmantojot 
kādu peldlīdzekli (piem., bumbu, 
piepūšamās rotaļlietas utml.).

Slīcējam var sniegt palīdzību 
no krasta, pametot virvi vai kādu 
peldošu priekšmetu, kas palī-
dzētu noturēties virs ūdens.

Nelaimes gadījumā neka-
vējoties izsauciet glābējus pa 
tālruni 112, pēc iespējas pre-
cīzāk norādot nelaimes vietas 
koordinātes un piebraukšanas 
iespējas. Glābēji jāsagaida un jā-
norāda cietušā atrašanās vieta!

Informācija: 
https://www.vugd.gov.lv

Apmācību dalībnieki.
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Grieta Grosberga

Š.g. 9. maijā noslēdzās vese-
lības vingrošanas nodarbības 
senioriem telpās. Šajā sezonā 
Stalbes tautas namā nodarbības 
apmeklēja 14 dāmas un viens 
kungs. Nodarbības vadīja Rudīte 
Truce no Priekuļiem. 

Veselā miesā - vesels gars!
Noslēguma tikšanās reizē 

devāmies tuvāk dabai un iepa-
zinām gleznaino Gaujas senleju. 

Pavasaris pilnā plaukumā 
un daba ar vilkšanu velk ārā no 
telpām. Veicami pavasara dārza 
darbi un pēc raženas dienas, at-
guļoties pieneņu laukā un skai-
tot mākoņu aitiņas, var savest 

kārtībā dārza darbos pārslogoto 
muguru. 

Tiksimies atkal rudenī, jo va-
sarā dosimies ekskursijās. Maijā 
seniori dosies divu dienu eks-
kursijā uz Latgali iepazīt glez-
nainos Daugavas lokus un tur 
mītošos ļaudis.

“PILSĒTNIEKI”
Straupes pagasta amatierteātris
“SAPŅOJUMS”, Baibas Jukņēvičas luga,
režisore Ināra Baltgalve

“PASAKA PAR ...”
Stalbes pagasta amatierteātris
“ROZBEĶĒNI”, pēc Annas Sakses pasakas 
motīviem, režisore Inese Mangule

“DŪDENE ZIN”
Raiskuma pagasta amatierteātris 
“Punkts uz I”, Andreja Niedzvieža luga,
režisore Inese Kalniņa

26. MAIJĀ
STRAUPES PAGASTA TAUTAS NAMĀ

IEEJA UZ VISĀM IZRĀDĒM BEZ MAKSAS

PĀRGAUJAS NOVADA
AMATIERTEĀTRU SKATE

12.00

14.30

15.30

Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

27. aprīļa vakarā Vecpiebal-
gas kultūras namā pulcējās Cēsu 
apriņķa vidējās, senioru un pa 
kādam jauniešu deju kolektī-
vam, lai piedalītos deju skatē, 
kas šogad notika koncerta for-
mātā. Lai gan daba bija sagā-
dājusi vasarīgus laikapstākļus, 
dejotājos prieks par deju bija lie-
lāks un redzams kā aizskatuvē, 

tā uz skatuves. Iespējams, ka tas 
tāpēc, ka šogad līdzīgi kā citās 
skatēs punkti netika likti.

No Pārgaujas novada deju 
skatē Vecpiebalgā piedalījās vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Straupe” un senioru deju ko-
lektīvs “Munsturis”. Koncertā 
dejotāji izdejoja gan jau zināmas 
dejas, gan bija apguvuši jaunas 
dejas, ko atrādīt skatē.

Cēsu apriņķa deju virsvadī-
tāja Iveta Pētersone-Lazdāne 

Ar prieku par deju 
noslēdzas deju skates 
Vecpiebalgā

Arī šogad Ungurmuižā daudz 
dažādu skaistu notikumu. Par 
visu stāstīsim sīkāk, tiem tuvojo-
ties, bet jau tagad varam paziņot 
dažus svarīgus datumus. Laikus 
ieplānojiet viesošanos Ungur-
muižā!

Izstādes
• No 26. maija līdz 27. jū-

nijam – Vallija Balode “Ar zie-
diem…”

Valija Balode (Erdmane) dzi-
musi 1936. gadā. Māksliniece 
par sevi: “Bērnību un jaunību 
pavadīju Lielstraupes “Atpūtās”. 
Gleznošana vienmēr ir bijusi 
mana aizraušanās. Tagad esmu 
Inčukalna mākslinieku kopas 
dalībniece. Izstādēs piedalos no 
1974. gada”.

• No 29. jūnija līdz 14. au-
gustam – Inese Elizabete Bri-
merberga “Pieskāriens”.

• No 16. augusta līdz 30. 
septembrim Sarmītes Caunes 
personālizstāde.

Koncerti, pasākumi
• 29. jūnijā Ungurmuižas 

svēt  ki. Mazie Ungurmuižas 
ope ras svētki. Šogad vasarīgi 
dzirkstošā pro grammā satik-
sies Mocarta oper mūzikas skai-
stākie fragmenti ar mūziklu 
nebeidzamo šarmu. Koncerta 
pirmajā daļā skanēs ārijas, du-
eti un ansambļi no V. A. Mocarta 
operām “Dons Žuans”, “Cosi fan 
tutte”, “Figaro kāzas” un “Burfju 

flauta”. Otrajā daļā skanēs frag-
menti no Dž. Geršvina operas 
“Porgijs un Besa”, L. Bernsteina 
mūzikla “Vestsaidas stāsts” un 
operetes “Kandids”, R. Rodžersa 
mūzikla “Mūzikas skaņas”, kā 
arī citi skaņdarbi no amerikāņu 
mūzikliem. Koncertā piedalīsies: 
Laura Teivāne (soprāns),  Mar-
lēna Keina (soprāns), Evita Zālī-
te-Grosa (soprāns), Ilona Bagele 
(meco soprāns), Mihails Čuļpā-
jevs (tenors), Kalvis Kalniņš (ba-
ritons),  LNOB trio Ilzes Ozoliņas 
vadībā.

Ieeja 15,00 EUR (10,00 EUR 
studentiem un senioriem)

• 4. augustā kamermūzikas 
koncerts “Šūbertiāde”.

• 16. augustā Zvaigžņu 
nakts. Brīvdabas kino un nakts 
restorāns parkā.

• No 13. līdz 15. oktobrim  – 
Eiropas Kultūras mantojuma 
dienas.

• 12. oktobrī pianistes Olgas 
Paliy solokoncerts.

• 26. oktobrī Leģendu 
nakts Latvijas pilīs un muižās.

Pasākumi 
Ungurmuižā 
2019. gadā 

pauda lielu prieku par dejo-
tājiem un viņu labo sniegumu 
skatē, kas liecina, ka Cēsu ap-
riņķa deju kolektīvu sniegumos 
nav redzama lejupslīde pēc 
Dzies mu svētkiem, bet gan mēr-
ķtiecīgs darbs, lai parādītu savu 
deju kolektīvu no labākās puses!

Novēlam dejotājiem saglabāt 
raitu deju soli, prieku par deju 
un panākumus turpmāk!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

/K. Apškrūma/

PĀRGAUJAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA  AICINA 

2018. GADĀ DZIMUŠOS BĒRNUS UN VIŅU 
VECĀKUS  UZ JAUNDZIMUŠO 
GODINĀŠANAS PASĀKUMU 

2019. GADA 1. JŪNIJĀ PLKST. 10.00
STALBES PAGASTA TAUTAS NAMĀ
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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.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā 2. un 16. jūnijā

2. JŪNIJĀ 
PLKST. 16.16
RAISKUMA ESTRĀDĒ

AMATIERTEĀTRA “PUNKTS UZ I”
JAUNIESTUDĒJUMS

Dūdene zin
ANDREJA NIEDZVIEŽA

DRAMATURĢIJA

REŽISORE
INESE KALNIŅA

IEEJA BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

1. JŪNIJĀ     PLKST. 22.00
RAISKUMA  PAGASTA ESTRĀDĒ

Pirmā vasaras 
zaļumballe ar 

grupu “Bruģis”
IEEJAS MAKSA 3.00 EUR

Pasākuma laikā tiks fotografēts

STRAUPES ESTRĀDĒ

IELĪGOŠANA
AR AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM

IEEJA BEZ MAKSAS

22. JŪNIJĀ  PLKST. 20.00

Pasākuma laikā tiks fotografēts

20. jūnijā Stalbes tautas namā

Svētki ziediem
Puķu audzētāji laipni aicināti piedalīties vasaras ziedu 

izstādes veidošanā, atnesot ziedu kompozīcijas

•	 9.00	audzētāji	ierodas	ar	ziedu	kompozīcijām
•	 11.00	izstādes	atklāšana,	piedalīsies	ziedu	
 audzētāja Līga Popova
•	 12.00	Līgo	dziesmu	dziedāšana	un	kroņu	pīšana
 no pļavas ziediem, piedalīsies floriste Adrija Fusa

22. JŪNIJĀ PLKST. 23.00
ST R AU P E S  E ST R Ā D Ē

ar grupu “Jūrkanti”

ieeja bez maksas

21. JŪNIJĀ  PLKST. 10.00
PIE STALBES TAUTAS NAMA

Vasaras saulgriežu
ieskandināšana

VAIRĀK INFORMĀCIJAS, ZVANOT – 29247718 
GRIETA GROSBERGA

1. JŪNIJĀ PLKST. 18.00
STRAUPES ESTRĀDĒ

DANCOJAM,
BALLĒJAM
Aicina senioru deju kolektīvs “Munsturis”

Draudzības koncertā tiksies deju kolektīvi 
no Limbažiem, Saulkrastiem, Ķekavas, 
Carnikavas, Gulbenes, Ādažiem, Ainažiem un 
Salacgrīvas

IEEJA BEZ MAKSAS        Pasākuma laikā tiks fotografēts
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