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Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām;
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa!

(Latviešu t. dz.)

Lai vasaras saulgrieži ikvienam
dod enerģiju,

kas vairo dzīvesprieku un spēku!
 Priecīgu Līgo vakaru un Jāņu dienu!

Pārgaujas novada domes vārdā,
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Par svētkiem lasiet 11. lappusē!

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

31. maijā, pēdējā 2018./2019. 
mācību gada dienā, Stalbes tautas 
namā skanēja bērnu čalas un bija 
jūtama priecīga atmosfēra. Jā, iz-
klausās pēc pēdējās skolas dienas. 
Tautas namā vienkopus pulcējās 
tie Pārgaujas novada izglītības ies-
tāžu skolēni, kuri mācību gada laikā 
uzrādījuši labus rezultātus olimpi-
ādēs, valsts un starptautiska mē-
roga konkursos, kā arī pierādījuši 
savas spējas ikdienas mācību darbā. 

 Pašvaldība skolēniem izteica at-
zinību par sasniegumiem. Kopā tika 

sveikti 51 skolēni – 25 no Straupes 
pamatskolas, 22 no Stalbes vidus-
skolas un 4 no Raiskuma internāt-
pamatskolas – rehabilitācijas cen-
tra. Pasākumā viesojās dejotāji no 
Kustību Bāzes, kā arī beatbox meis-
tars Arvis Kantiševs. 

Pārgaujas novada pašvaldība ļoti 
priecājas un lepojas par skolēnu la-
bajiem rezultātiem olimpiādēs un 
uzcītību ikdienas mācību darbā, kas 
ar katru gadu paliek arvien vairāk. 
Novēlam tikpat labus rezultātus 
uzrādīt arī turpmāk un tiekties uz 
jauniem mērķiem. Lielu paldies 
par atbalstu un ieguldīto darbu un 
enerģiju sakām arī pedagogiem un 
vecākiem. 

Turpinājums 5. lpp.

Godināti 2018. gadā 
dzimušie bērniņi

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

Arī šogad Starptautiskajā bērnu aizsar-
dzības dienā, 1. jūnijā, Pārgaujas novadā tika 
svinēti 2018. gadā dzimušo bērniņu svētki. Uz 
tiem tika aicināti visi simtgades gadā dzimušie 
mazuļi, kuru dzīvesvieta deklarēta Pārgaujas 
novadā. 

 Šogad Pārgaujas novadā dzimuši 35 bērni, 
no kuriem  22 zēni un 13 meitenes. Gaviļnieki 
uz saviem svētkiem nāca kopā ar vecākiem, 
vecvecākiem, lielāka jiem brāļiem un māsām, 
un šī bija tā reize, kad jaundzimušie satikās ar 
saviem iespējamajiem pirmsskolas un skolas 
biedriem. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Laima Poriete informēja, ka jaundzimušo 
ģimenēs 18 bērni ir pirmdzimtie, seši dzimuši 
kā otrie, deviņi kā trešie, divi kā ceturtie, viens 
kā piektais un viens kā sestais bērns ģimenē. 
“Arī vārdu izvēlē vecāki rīkojušies dažādi. 

Par sasniegumiem 
izglītības jomā sumināti 
Pārgaujas novada 
izglītības iestāžu skolēni

Vieni izvēlējušies savām atvasēm latviskus 
vārdus: meitenēm – Līva, Marta, Ance, Elza, 
Māra, Paula un Emīlija; zēniem – Dāvis, Gusts, 
Ralfs, Kārlis, Oskars, Reinis, Emīls, Rūdolfs, 
Roberts, Pēteris, Ernests un  Gustavs. 

Turpinājums 3. lpp.

2018. gadā dzimušie bērniņi un viņu ģimenes. Foto: Iluta Beķere

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste Nellija Lapšāne 
un nodaļas vadītāja Laima Poriete sveic pasākuma 
apmeklētājus. Foto: Iluta Beķere
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Pārgaujas novada mājaslapas mēneša jautājumu 
rezultātu apkopojums 

Nē, 58 balss

Vai, jūsuprāt, Pārgaujas 
novada svētkos būtu 

nepieciešama uguņošana?

Jā, 82 balsis

59 %41 %

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

7. jūnijā savas vizītes uz Vi-
dzemes plānošanas reģionu 
ietvaros, Pārgaujas novadā vie-
sojās Ukrainas vēstnieks Latvijā 
Oleksandrs Miščenko (Olexandr 
Mischenko). 

Pārgaujas novadā viesojas 
Ukrainas vēstnieks

Dabas un tehnoloģiju parkā 
“Urda” notika tikšanās ar Pār-
gaujas novada domes priekš-
sēdētāju, Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētāju Hardiju Ventu, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāju Gunu 
Kalniņu-Priedi un SIA “ZAAO” 
reģionālā atkritumu apsaimnie-
košanas centra atkritumu no-

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

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem. 
Jūnija mēnesī jautājām, vai Pār-
gaujas novada svētkos būtu ne-
pieciešama uguņošana?

Pirotehnikas aizsākumi ir 
meklējami Ķīnā. 10. gadsimtā šīs 
austrumu zemes ķīmiķi atklāja, 
ka, sajaucot salpetri (kālija nit-

rātu), sēru un kokogles, var iegūt 
viegli eksplodējošu maisījumu. 
Eiropā šo ķīniešu izgudrojumu 
nogādāja tādi rietumu ceļotāji kā 
Marko Polo vai, iespējams, arābu 
tirgotāji, un jau 14. gadsimta bei-
gās krāšņas uguņošanas varēja 
vērot daudzu Eiropas pilsētu ie-
dzīvotāji.

Austrumu ķīmiķu izgudrotais 
pulveris, kas ir ļāvis priecēt cil-
vēkus ar aizraujošiem skatiem, 
ir arī ievērojami ietekmējis Ei-
ropas vēstures gaitu. Spēku, ko 
sevī slēpj šī viela (vēlāk to no-
dēvēja par šaujampulveri), vi-
duslaiku armijas sāka izmantot, 

lai spridzinātu cietokšņu sienas 
un šautu svina lodes, un tas bija 
efektīvs līdzeklis cīņā par varu. 
Britu enciklopēdijā ir teikts, ka 
viduslaikos pulveri plaši lietoja 
ne tikai militārajām vajadzībām, 
bet arī lai sarīkotu svētku ugu-
ņošanu, piemēram, par godu 
uzvarai vai miera noslēgšanai. 
(Informācijas avots: Sargtorņa 
tiešsaistes bibliotēka)

Lai vai kā būtu bijis vēsturē, 
bet arī Latvija ir viena no tām 
zemēm, kur dažādu svētku, pa-
sākumu kulminācija ir krāšņa 
uguņošana. Arī Pārgaujas no-
vadā vairākas reizes gadā pasā-

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

Pārgaujas novada pašvaldības 
īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli nekustamā īpašuma „Rozu-
las skola”, Stalbes pagastā, Pār-
gaujas novadā, pārdošanai. Iz-
sole notiks 2019. gada 4. jūlijā 
plkst. 14.00, Pārgaujas novada 
pašvaldības sēžu zālē – adrese: 
“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads.

Rozulas skola savu darbību 
pārtrauca 2009. gadā mazā sko-
lēnu skaita dēļ, tomēr skola un 
tās ēka gan bijušajiem skolē-
niem, gan skolotājiem un darbi-
niekiem, gan arī Rozulas vietējai 
kopienai vienmēr bijusi ļoti no-
zīmīga. Skolas ēkai piemīt īpaša 
aura – to atzīst ikviens, kuram 
bijusi iespēja tur mācīties, strā-
dāt vai viesoties. Meža ielokā ie-
skautā skolas ēka skatam pave-
ras tikai tad, kad tai piebraukts 
pavisam tuvu. 

Cienot Rozulas skolas nozīmi 

Pārgaujas novada 
pašvaldība izsolē 
pārdod nekustamo 
īpašumu “Rozulas 
skola”

vietējo iedzīvotāju izglītošanā, 
Rozulas kopienas dzīvē un cerot, 
ka ēku kādreiz atkal izdosies iz-
mantot, pašvaldība visus šos ga-
dus ir nodrošinājusi ēkas uztu-
rēšanu, kā arī meklējusi dažādus 
risinājumus ēkas izmantošanai, 
piedāvājot to izmantot nevalstis-
kajām, kā arī radošajām orga-
nizācijām un uzņēmējiem, bet 
diemžēl bez rezultātiem. Rozu-
las skolas ēka jau desmit gadus 
stāv tukša, un Pārgaujas novada 
dome ir pieņēmusi lēmumu ēku 
un tai pieguļošo zemes gabalu 
pārdot. Iegūtie līdzekļi, saskaņā 
ar pašvaldības investīciju plānu, 
tiks ieguldīti Rozulas tautas 
nama atjaunošanā un infra-
struktūras attīstīšanā. 

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un iesniegt pieteikumus 
par piedalīšanos izsolē kopā ar 
izsoles noteikumos nosaukta-
jiem dokumentiem var Pārgau-
jas novada pašvaldībā “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgau-
jas novads, vai pašvaldības mā-
jaslapā internetā: www.pargau-
jasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pēc domes deputātu A. Lap-
siņa, G. Rukšānes, A. Čudorāna 
un J. Baltgalvja ierosinājuma 
2019. gada 13. jūnijā plkst. 13.00 
tika sasaukta ārkārtas domes 
sēde, lai aktualizētu Straupes 
pagasta bibliotēkas pārvietoša-
nas jautājumu.

Ārkārtas domes sēdē pieda-
lījās ne tikai Pārgaujas novada 
domes deputāti, pašvaldības 
speciālisti, Straupes bibliotēkas 
bibliotekāre, bet arī Cēsu Cen-
trālās bibliotēkas, kas ir vēs-
turiskā Cēsu rajona bibliotēku 
metodiskais centrs, pārstāve – 
krājumu organizācijas nodaļas 

vadītāja, Straupes pamatskolas 
direktore un skolas bibliotekāre, 
uzņēmējs, kura telpās bibliotēka 
atrodas šobrīd. 

Izskanot dažādiem viedok-
ļiem un diskusijām par Straupes 
bibliotēkas darbību, funkcijām, 
kā arī jauno telpu atbilstību 
bibliotēkas pakalpojuma no-
drošināšanai, notika balsošana, 
kurā ar 4 par un 5 balsīm pret 
deputātu ierosinātais lēmums 
Straupes bibliotēku uz citām tel-
pām nepārcelt netika pieņemts. 
Savukārt Pārgaujas novada do-
mes priekšsēdētāja sagatavotais 
lēmuma projekts par Straupes 
pagasta bibliotēkas pārcelšanu 
uz pašvaldībai piederošām tel-
pām ar 5 balsīm par, 3 pret un 1 
atturas tika pieņemts. 

Ārkārtas domes sēde
Pārgaujas novada pašval-

dība 30. maijā ar paziņojumu 
pašvaldības mājaslapā un so-
ciālo tīklu kontos informēja, ka 
pašvaldībai jāplāno nekustamo 
īpašumu, tajā skaitā, pašval-
dībai piederošo ēku un telpu 
saimnieciska izmantošana. Līdz 
31.08.2019. bibliotēka tiks pār-
celta uz pašvaldībai piederoša-
jām telpām Braslas ielā 3, kur 
atbilstoši ārējo normatīvo aktu 
prasībām tiks nodrošināta vides 
pieejamība personām ar īpašām 
vajadzībām. Pārgaujas novada 
pašvaldība atzīst, ka bibliotēkas 
pakalpojuma kvalitāte nepaslik-
tināsies, bet gluži pretēji – tiks 
meklētas jaunas metodes mūs-
dienīgam un augstvērtīgam bib-
liotēkas darbam.

kumu apmeklētāji tiek priecēti 
ar svētku uguņošanu. Viens no 
tādiem pasākumiem ir arī ikga-
dējie Pārgaujas novada svētki, 
kuri šogad no 12. līdz 13. jūlijam 
notiks jau 10. reizi. 

Jūlija mēneša jautājums:

Vai esat apmierināts/-a ar 
kārtību atpūtas vietās pie ūdens-
tilpēm Pārgaujas novadā?

•    Jā
•    Nē

glabāšanas daļas vadītāju Ģirtu 
Kuplo. 

SIA “ZAAO” pārstāvis Ģ.Kup-
lais savā prezentācijas sniedza 
ieskatu par ZAAO darbību, kā arī 
ekskursijā pa poligonu iepazīsti-
nāja ar tā darbības principiem. 
Vēstnieks bija ieinteresēts, jo 
atkritumu apsaimniekošanas 
modernizēšana un sakārtošana 
esot aktuāla tēma Ukrainā. 

Ukrainas vēstnieka vizītes 
mērķis bija apspriest un aktu-
alizēt sadarbību starp Ukrainas 
pašvaldībām un Vidzemes plā-
nošanas reģionu. 2019. gada 
21. maijā Ukrainas pilsētā Odesā 
tika parakstīts sadarbības lī-
gums starp Vidzemes plānoša-
nas reģionu un Odesas reģionālo 
valsts pārvaldi. Savas vizītes 
laikā O. Miščenko pauda ganda-
rījumu par parakstīto līgumu, jo 
tas paver jaunas iespējas divpu-
sējai starpreģionālai sadarbībai. 
Tika izteikta atzinība Latvijas 
pašvaldību labajai pieredzei 
Eiro pas Savienības līdzekļu pie-
saistē.

Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko un Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents apmeklējot RAAC “Daibe”. 
Foto: Iluta Beķere

Rozulas skola. Foto: Baltic pictures

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Turpinājums no 1.lpp.

Novadā ir arī vecāki, kuri 
sa viem mazuļiem devuši nepa-
rastākus vārdus: meitenēm – 
Tabita, Estere, Odrija, Karela 
un Gabija; zēniem – Lūkass, 
Ronalds, Patriks, Alekss, Hugo 
un Vies tards”, stāsta L. Portiete.

Interesanti, ka meitenēm 
vār du Līga vecāki neizvēlas. 
Jaunākā Līga Raiskuma pagastā 
dzimusi 2007. gadā, Stalbē – 
2006. gadā, bet Straupes pa-
gastā – 1997. 

Sirsnīgi pateicamies simtga-
des bērniņu vecākiem par atsau-
cību un dalību svētkos.

Pašvaldība priecājas par 
kat ru jaundzimušo bērnu, kurš 

turp  māk Pārgaujas novadu 
sauks par savām mājām. Tieši tā-
pēc jaunajiem vecākiem tiek no-
vēlēta izturība, kā arī teikts pal-
dies par ģimeņu veidošanu šeit. 
Šogad Pārgaujas novada pašval-
dība jaundzimušajiem dāvināja 
unikālas pasaku grāmatas, kas 
tapušas Latvijas simtgades pro-
jekta ietvaros. Grāmatā iekļau-
tas 100 pasakas, ko papildina 
100 krāšņi latviešu mākslinieku 
zīmējumi. 

Aicinām 2018. gadā dzimušo 
bērnu vecākus, kuri svētkus ne-
apmeklēja, ierasties Klientu ap-
kalpošanas centrā, Stalbē, darba 
laikā, lai saņemtu dāvanu savam 
mazulim.

Godināti 2018. gadā 
dzimušie bērniņi

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Atpūta pie ūdeņiem ir neat-
ņemama silto sezonu sastāvdaļa, 
un atpūtas vietas pie ezeriem iz-
manto gan novada vietējie iedzī-
votāji, gan viesi. Tāpēc ir svarīgi, 
lai tās būtu sakārtotas, pieeja-
mas un lai tajās būtu patīkami 
un ērti uzturēties.

Atpūtas vieta pie Raiskuma 
ezera ir īpaši iecienīta, jo ir 
ērti pieejama. To izmanto gana 
daudz cilvēku, kas šajā vietā iz-

vēlas gan peldēties, gan atpūs-
ties. Atpūtnieku ērtībām jūnijā 
atpūtas vieta pie Raiskuma ezera 
tika papildināta ar galdu un soli-
ņiem, kā arī solu pie paša ezera. 

Aicinām gan vietējos iedzī-
votājus, gan viesus izmantot šo 
atpūtas vietu, tomēr, atrodoties 
tajā, būt un atpūsties atbildīgi. 
Lūgums nebojāt uzstādīto galdu 
un solus, kā arī, dodoties prom 
no atpūtas vietas, aiz sevis sa-
kopt un neatstāt ugunskuru ne-
uzraudzītu. 

Sakārtota atpūtas 
vieta pie Raiskuma 
ezera

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

 Jau aprīļa nogalē pabeigti 
āra trenažieru laukuma izveides 
darbi Auciemā, bet maija beigās 
būvdarbu pabeigšanu un objekta 
nodošanu ekspluatācijā aplieci-
nājusi Amatas novada pašvaldī-
bas apvienotā būvvalde. Jaunais 
laukums atrodas pie futbola lau-
kuma Auciemmuižas teritorijā 
un ir brīvi pieejams visiem spor-
tot gribētājiem – gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Trenažieri 
paredzēti koordinācijas, dažādu 
muskuļu grupu un veiklības 
attīstīšanai. Interesentiem ie-
spējams spēlēt arī galda tenisu, 
tomēr raketes un bumbiņas līdzi 
jāņem pašiem. Projekta mērķis 
ir sniegt Raiskuma pagasta un 
citiem novada iedzīvotājiem jau-
nus, daudzveidīgus risinājumus 
saturīga brīvā laika pavadīšanā, 
kas atstāj pozitīvu ietekmi, kā arī 
aktivizē dažāda vecuma iedzīvo-
tājus pavadīt vairāk laika ārpus 
telpām. 

 Kopējā projekta izmaksu 
summa 17 757.57 EUR (bez 
PVN), projekta attiecināmo iz-
maksu summa ir 11 680.18 EUR, 
no kurām 90% jeb 10 512.16 
EUR ir publiskais finansējums. 
Darbus veica SIA “GoPlay”. 

Projekts Nr.17-09-AL18- 
A019.2202-000011 tiek īstenots 
pamatojoties uz Latvijas Re-
publikas 13.10.2015. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.590 
‘’Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākuma 
‘’Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju’’ un biedrības 
‘’Cēsu rajona lauku partnerība’’ 
izsludināto LEADER projektu 
konkursa 3. kārtu Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.-

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Jaunas aktīvās atpūtas 
iespējas Auciemā

2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. ‘’Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģiju’’ 
aktivitātē 19. 2.2. “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”. 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa 

2018. gada sākumā Latvijas 
vides aizsardzības fonda admi-
nistrācija (LVAFA) izsludināja 
konkursu valsts budžeta prog-
rammas 21.00.00 “Vides aiz-
sardzības fonds un iemaksas 
strarptautiskajās organizācijās” 
(21.02.00 apakšprogramma 
“Vides aizsardzības projekti”, 
vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”) 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pār-
valdība”, kurā savu projekta pie-
teikumu iesniedza arī Pārgau-
jas novada pašvaldība. Martā 
iesniegtais projekta pieteikums 
“Riebiņu ezera ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde” tika apstip-
rināts un maijā noslēgts līgums 
par projekta finansēšanas un iz-

pildes kārtību.  Kopš 2018. gada 
maija nodibinājums “Vides risi-
nājumu institūts”, ar kuru tika 
noslēgts līgums par noteikumu 
izstrādi, apkopoja esošos datus 
par ezera ekosistēmu kopumā, 
veica ūdens kvalitātes izpēti, 
ūdensaugu, fitoplanktona, ih-
tiofaunas, hidroloģisko izpēti, 
kā arī datu apstrādi un analīzi. 
Pirms ekspluatācijas noteikumu 
gala versijas izstrādes 6. martā 
notika publiskās apspriešanas 
sanāksme, uz kuru tika aicināti 
visi interesenti, kuriem rūp Rie-
biņu ezera apsaimniekošanas 
jautājumi. Projekta rezultātā 
ir izstrādāti Riebiņu ezera eks-
pluatācijas noteikumi, kas sas-
kaņoti atbildīgajās institūcijās – 
Valsts vides dienestā, Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūtā 

izstrādāti un apstiprināti 
ekspluatācijas noteikumi 
Riebiņu ezeram

“BIOR”, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
Telpiskās plānošanas departa-
mentā, kā arī Dabas aizsardzī-
bas pārvaldē. 

Projekts īstenots no budžeta 
apakšprogrammas “Vides aiz-
sardzības projekti”dotācijām 
paredzētiem līdzekļiem konkur-
sam valsts budžeta programmas 
21.00.00 “Vides aizsardzības 
fonds un iemaksas starptau-
tiskajās organizācijās” apakš-
programmas 21.02.00 “Vides 
aizsardzības projekti” vadlīnijā 
“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē 
“Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Trenažieri Auciemā. Foto: Anda Nordena 

Foto: Anda Nordena 

Raisku ģimene no Raiskuma pagasta un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents. Foto: Iluta Beķere

Atpūtas vieta pie Raiskuma ezera. Foto: Agris Ķesa
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Pārgaujas novada Stalbes 
pagastā, 2019. gada  30. maijā   

Nr. 66  (protokols Nr.5, 2.§)
2.§

Pārgaujas novada pašval-
dība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 
2019.gada 25. aprīļa vēstuli 
Nr. 1.25/93 “Par maksas par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu pārskatīšanu” 
(turpmāk – Vēstule) un tai pie-
vienoto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksas aprē-
ķina projektu, kā arī informāciju 
par maksas par atkritumu ap-
saimniekošanu apmēru dažādās 
Latvijas pašvaldībās.

Vēstulē norādīts, ka šobrīd 
gan Latvijā, gan arī apkārtējās 
valstīs ir vērojama tendence 
ievērojami pieaugt maksai par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” 
pēdējo gadu laikā ir veikusi bū-
tiskas investīcijas atkritumu 
dalītās vākšanas infrastruktūrā, 
ievērojami paplašinot šī pakal-
pojuma pieejamību atkritumu 
radītājiem un plāno šo darbības 
virzienu pilnveidot arī nākotnē, 
nodrošinot atkritumu dalītās 
vākšanas infrastruktūras pieeja-
mību aizvien tuvāk atkritumu 
radītāju dzīvesvietai. 

2018. gada 1. novembrī starp 
Pārgaujas novada pašvaldību un 
SIA „ZAAO“ tika noslēgts līgums, 
kas paredz SIA “ZAAO” pienā-
kumu sniegt atkritumu apsaim-
niekošanas (tai skaitā sadzīves 
atkritumu savākšana (tai skaitā 
atkritumu vākšana, šķirošana un 
sajaukšana, lai tos pārvadātu), 
uzglabāšana, pārkraušana un 
pārvadāšana) pakalpojumus 
Pār gaujas novada (turpmāk – 
Pašvaldība) administratīvajā te-
ritorijā (turpmāk – Līgums). 

Līguma 3.3. punkts nosaka 
gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir 
tiesīga vērsties Pašvaldībā ar 
ierosinājumu pārskatīt maksas 
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu apmēru, konkrētajā 
gadījumā, pamatojoties uz turp-
māk norādītajiem apsvērumiem, 
SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies 
Līguma 3.3. punktā norādītie 
priekšnoteikumi maksas pār-
skatīšanai un SIA “ZAAO” lūdz 
palielināt maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
pa    lielinot pakalpojuma maksas 
daļu par sadzīves atkritumu sa  -
vākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, šķirošanu un citām nor-
matīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkri-
tumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu. 

Norādīts, ka maksas par sa-
dzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu palielināšana turpmāk ļaus 
nodrošināt saprātīgu balansu 
starp pakalpojuma kvalitāti Zie-
meļvidzemes atkritumu apsaim-

LĒMUMS “Par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas pārskatīšanu”

niekošanas reģionā kopumā 
un maksas apmēru par šāda 
rakstura pakalpojumu. Laikā, 
kopš iepriekš tika noteikta atkri-
tumu apsaimniekošanas maksu 
veidojošā komponente, proti, 
2017 gada 21. decembrī, ir bū-
tiski pieaugušas ar pakalpojumu 
sniegšanu saistītās izmaksas, 
piemēram, vidējās darba algas 
pieaugums, degvielas izmaksas 
pieaugums par 18 procentiem, 
autotransporta servisa pakalpo-
jumu izmaksu pieaugums par 8 
procentiem un citas ar pakalpo-
juma sniegšanu saistītās izmak-
sas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tā-
pēc ir pamatota nepieciešamība 
palielināt pakalpojuma maksas 
daļu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkri-
tumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu.

Maksas palielināšanas nepie-
ciešamība arīdzan cieši saistīta 
ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju 
saglabāšanu tādā līmenī, lai 
arī turpmāk nodrošinātu SIA 
“ZAAO” kredītspēju ar mērķi 
savlaicīgi atjaunot pamatlīdzek-
ļus un nodrošinātu uzņēmuma 
attīstības perspektīvas. 

Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” 
iesniegusi maksas par nešķiroto 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu aprēķina projektu, pa-
lielinot pakalpojuma maksas 
daļu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkri-
tumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu, ievē-
rojot šīs izmaksu komponentes 
īpatsvaru līdzšinējā maksas ap-
mērā. 

Līdz ar to maksa par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
turpmāk, ievērojot norādīto, būs 
16,87 EUR, ko veidos:

1) maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un ci-
tām normatīvajos aktos noteik-
tajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkri-
tumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturē-
šanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkri-
tumu apsaimniekotājs, kā arī 
izmaksas to sabiedrības izglī-
tības pasākumu finansēšanai, 
kuri vērsti uz atkritumu radītāju 
izglītošanu atkritumu apsaim-
niekošanas jomā – 10,04 EUR 

apmērā par 1 m3, ko apstiprina 
Pašvaldība;

2) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstipri-
nātais tarifs par sadzīves atkri-
tumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā “Daibe”– 6,83 EUR ap-
mērā par 1 m3, kas aprēķināts, 
tarifa apmēru attiecinot uz vienu 
kubikmetru, piemērojot koefi-
cientu 0.13.

Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta “e” apakš-
punktu, Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 39. pantu, 
22.02.2018. Saistošajiem no-
teikumiem Nr.2 “Par atkritumu 
apsaimniekošanu Pārgaujas no-
vada administratīvajā teritorijā”, 
SIA „ZAAO” 2019. gada 25. aprīļa 
vēstulē Nr. 1.25/93 norādītajiem 
apstākļiem un maksas par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekoša-
nas aprēķinu, Pārgaujas novada 
domes Attīstības un tautsaim-
niecības komitejas 2019. gada 
23. maija atzinumu (protokols 
Nr. 5, atklāti balsojot: par – 9 
(Juris Baltgalvis, Ādolfs Čuda-
rāns, Imants Kalniņš,  Monvids 
Krastiņš, Alfs Lapsiņš, Jānis 
Plūme, Guna Rukšāne, Rudīte 
Vasile,  Hardijs Vents), pret – nav, 
atturas – nav, Pārgaujas novada 

dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” ie-

sniegto nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķinu, nosakot, ka maksa par 
sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķi-
rošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģene-
rācijas un kas samazina apgla-
bājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un 
šķirošanas infrastruktūras ob-
jektu uzturēšanu ir 10,04 EUR 
apmērā par 1 m3;

2. Konstatēt, ka pēc lēmuma 
1.punkta spēkā stāšanās kopējā 
maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Pārgaujas no-
vada administratīvajā teritorijā 
ir 16,87 EUR par 1 m3 atkritumu 
(bez PVN) ko veido:

1) Pašvaldības apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, šķiro-
šanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, 
ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu ap-
jomu, par uzglabāšanu, da-
lītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uz-
turēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un 
atkritumu apsaimniekotājs, 
kā arī izmaksas to sabied-
rības izglītības pasākumu 
finansēšanai, kuri vērsti uz 
atkritumu radītāju izglīto-
šanu atkritumu apsaimnie-
košanas jomā – 10,04 EUR 
par 1 m3;
2) Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisi-
jas apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā 
“Daibe” – 6,83 EUR par 1 m3.

3) Atzīt par spēku zaudējušu 
Pārgaujas novada domes 2017.
gada 21. decembra lēmumu 
Nr. 224  “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas ap-
stiprināšanu”.

4) Lēmums stājas spēkā ar 
2019. gada 1. augustu.

5) Pārgaujas novada pašvaldī-
bas Kancelejas nodaļai (vadītāja 
I. Kalniņa) publicēt pieņemto 
lēmumu Pārgaujas novada paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
„Pārgaujas Novada Vēstis”.

Sēdes vadītājs – domes 
priekšsēdētājs Hardijs VENTS
Sēdes protokoliste – Ilze Kalniņa

Maijā notika SIA “ZAAO” 
(ZAAO) organizēta lietotu apavu 
vākšanas akcija “Pazole”, kuras 
laikā iedzīvotāji bija aicināti uz 
20 EKO laukumiem nest lietoša-
nai vēl derīgus apavus. Mēneša 
laikā nogādāšanai uz attīstības 
valstīm EKO laukumos nodoti 
vairāk nekā 3100 apavu pāri. Iz-
devies savākt gandrīz par piekt-
daļu vairāk apavu nekā pirmajā 
akcijā pagājušā gada rudenī.

ZAAO jau gadu lietošanai de-
rīgu apavu nodošanas iespējas 
EKO laukumos nodrošina arī 
ikdienā, taču akcija kalpo kā at-
gādinājums par pakalpojuma 
pieejamību.

ZAAO Šķiroto atkritumu sa-
vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Esam tiešām pacilāti – 
kā jau apgalvoja akcijas sauk-
lis. Sakām lielu paldies akcijas 
dalībniekiem, informatīvajiem 
atbalstītājiem, balvu fonda no-
drošinātājiem – “Sigulda Adven-
ture” un veikalam “100 jūdzes”, 
kā arī sadarbības partnerim SIA 
“Startex Baltic”, kurš savāktos 
apavus nogādās uz jaunattīstī-
bas valstīm. Mums visiem kopā 
ir izdevies saudzēt resursus, 
neradīt liekus atkritumu kalnus 
un iepriecināt ļaudis, kuriem 
šie apavi ir nepieciešami. Apavu 
vākšanas pakalpojums klientiem 
licis uzdot daudz jautājumus arī 

par apģērbu nodošanas iespē-
jām. Šim pakalpojumam pagai-
dām risinājums vēl tiek meklēts. 
Tikmēr varam vien ieteikt ap-
domāt savus pirkšanas paradu-
mus – varbūt mums vajag mazāk 
nekā pirmajā brīdī šķiet.”

Visos EKO laukumos palieli-
nājies akcijas dalībnieku skaits. 
Visaktīvākie bija valmierieši, aiz-
pildot 360 akcijas kuponus. Ak-
cija lielu popularitāti iemantoja 
arī Cēsīs, Smiltenē, Limbažos un 
Rūjienā. 

Akcijā kopā piedalījās vairāk 
nekā astoņi simti cilvēki no Alo-
jas, Apes, Cēsīm, Daibes, Jaunpie-
balgas, Krimuldas, Limbažiem, 
Līgatnes, Mazsalacas, Raunas, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkras-
tiem, Smiltenes, Strenčiem, Tau-

renes, Valkas, Valmieras un bla-
kus esošajiem pagastiem.

Akcijas izlozē dāvanu karte 
lidojumam ar “Zērgli” nonāk Val-
mieras EKO laukuma apmeklē-
tājas Airas Maļikenas rokās,  dā-
vanu karti lidojumam vēja tunelī 
“Aerodium” saņem Mazsalacas 
EKO laukuma apmeklētāja Il-
vija Palmbaha,  bet dāvanu karti 
“Bungee” lēcienam ar gumiju sa-
ņem Limbažu EKO laukuma ap-
meklētāja Aija Niedra.

Tāpat vairāki akcijas dalīb-
nieki izlozes kārtībā saņem 
apavu kopšanas līdzekļus. 

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Apavu nodošanas 
pakalpojums ļoti pieprasīts

Publicitātes foto
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Turpinājums no 1. lpp.

Par sasniegumiem tika ap-
balvoti Straupes pamatskolas 
skolēni:

Matīss Vanags, 4. klases skol-
nieks, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Rodrigo Tomiņš, 4. klases 
skolnieks, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Lote Lamberte, 6. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Ieva Vanaga, 6. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Beātei Līga Novosada, 7. kla-
ses skolniece, par sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā;

Rūta Dāboliņa, 7. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Madara Elza Rudzīte, 8. kla-
ses skolniece, par iegūto atzinību 
Latvijas 46. atklātajā matemā-
tikas olimpiādē, 1. vietu starp-
novadu ģeogrāfijas olimpiādē 
(komandā), 1. vietu starpnovadu 
matemātikas olimpiādē, 2.vietu 
starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādē, 2.vietu starpnovadu 
informātikas olimpiāde, 3. vietu 
Latvijas skolu šaha olimpiādes 
Vidzemes posmā (10.-12.kl. 
grupā), 1. vietu Igaunijas šahista 
Paula Keresa čempionātā un sa-
sniegumiem ikdienas mācību 
darbā 

Kristers Rudzītis, 8. klases 
skolnieks, par iegūto 1. vietu 
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpi-
ādē (komandā), 3. vietu starpno-
vadu angļu valodas olimpiādē un 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā; 

Tomass Turlajs, 8. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību Lat-
vijas 46. atklātajā matemātikas 
olimpiādē, atzinību starpnovadu 
matemātikas olimpiādē, atzi-
nību LU Neklātienes matemāti-
kas skolas “Profesora Cipariņa 
kluba” konkursā, 1. vietu starp-
novadu ģeogrāfijas olimpiādē 
(komandā), 3. pakāpe Republi-
kas tradicionālās muzicēšanas 
konkursā “Klaberjakte” finālā un 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā; 

Ričards Gailis, 9. klases skol-
nieks, par iegūto 1. vietu Starp-
novadu mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādē; 

Linda Millere, 5. klases skol-
niece, par iegūto atzinību Lat-
vijas 46. atklātajā matemātikas 
olimpiādē, 2. vietu starpnovadu 
matemātikas olimpiādē, atzinību 
DACVĢ matemātikas konkursā 
5.-6.kašu skolēniem, atzinību LU 
Neklātienes matemātikas sko-
las Jauno matemātiķu konkursa 
kopvērtējumā un sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā; 

Undīne Kuprēviča, 6. klases 
skolniece, par iegūto 2. vietu 
starpnovadu informātikas olim-
piādē, atzinība starpnovadu an-
gļu valodas olimpiādē un sasnie-

gumiem ikdienas mācību darbā; 
Pēteris Martinsons, 6. klases 

skolnieks, par iegūto atzinību 
Latvijas 46. atklātajā matemā-
tikas olimpiādē, 3. vietu starp-
novadu matemātikas olimpiādē, 
atzinību DACVĢ matemātikas 
konkursā 5.–6. kl. skolēniem, 
atzinību LU Neklātienes mate-
mātikas skolas Jauno matemā-
tiķu konkursa kopvērtējumā un 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā; 

Kristers Teteris, 3. klases skol-
nieks, par iegūto 3. vietu starp-
novadu matemātikas olimpiādē; 

Emīlija Izmailovska, 3. klases 
skolniece, par iegūto atzinību 
starp novadu pētniecisko darbu 
konferencītē “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu”; 

Dārta Anete Alksne, 3. klases 
skolniece, par iegūto atzinību 
starpnovadu pētniecisko darbu 
konferencītē “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu”; 

Kristofers Čerņavskis, 4. kla-
ses skolnieks, par  iegūto atzinību 
starpnovadu pētniecisko darbu 
konferencītē “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu” un sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā; 

Kristīne Gūtmane,  4. klases 
skolniece, par iegūto 2. vietu LU 
Neklātienes matemātikas skolas 
starptautiskās olimpiādes “Tik… 
Vai cik?” kopvērtējumā, atzinību 
Vidzemes novada skolu mate-
mātikas konkursā “Hei, matemā-
tiķi!” un sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā; 

Renārs Ruža, 4. klases skol-
nieks, par iegūto 3. vietu LU Ne-
klātienes matemātikas skolas 
starptautiskās olimpiādes “Tik… 
Vai cik?” kopvērtējumā un sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā;

Roberts Briška, 5. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību DACVĢ 
matemātikas konkursā 5.–6. kl. 
skolēniem un sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā; 

Rinalds Ruža, 6. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību DACVĢ 
matemātikas konkursā 5.–6. 
klašu skolēniem un sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Rēzija Šķestere, 7. klases 
skol niece, par iegūto 3. vietu LU 
Neklātienes matemātikas sko-
las Jauno matemātiķu konkursa 
kopvērtējumā un sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā; 

Madara  Grahoļska, 4. kla-
ses skolniece, par iegūto atzi-
nība 47. starptautiskajā bērnu 
mākslas izstādē Lidice 2019 par 
darbu “Latvijai 100”; 

Terēze Turlaja, 5. klases skol-
niece, par iegūto 2. vietu LU Ne-
klātienes matemātikas skolas 
Jauno matemātiķu konkursa 
kopvērtējumā un sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā; 

Kārlim Kristeram Bahmanim, 
8. klases skolniekam par iegūto  
Dižlielā dziedātāja titulu Repub-
likas tradicionālās dziedāšanas 
konkursā “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” finālā; 

Pateicība izteikta pedago-

giem:
Zanei Bergai, Ligita Krūmiņai, 

Elitai Pakalnei, Guntim Pužulim, 
Danai Gailei, Gaļinai Millerei, 
Jānim Mičulim, Sanitai Kārkli-
ņai, Anitai Lazdānei, Ilonai Čer-
ņavskai, 

Straupes pamatskolas skolo-
tājai Inai Bogomolai par ilgga-
dīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu 
mācību procesa organizēšanu 
Straupes pamatskolā.

Par sasniegumiem tika 
apbal voti Stalbes vidusskolas 
skolēni:

Brendons Breds Dūdens, 
4. klases skolnieks, par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā; 

Rebeka Ekerte, 4. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā; 

Kenets Strēlnieks, 4.klases 
skolnieks, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Amēlija Brauna, 5. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Sandis Miks Rainskis, 5. klases 
skolnieks, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Līga Laudiņa, 6. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Markuss Raivo Tauriņš, 6. kla-
ses skolnieks, par sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā;

Alise Elīna Petkeviča, 7. klases 
skolniece, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Veronika Ruska, 7. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Karlīna Gaspersone, 7. klases 
skolniece, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Loreta Lapsiņa, 8. klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Renāte Beļājeva, 8. klases 
skolniecei par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā;

Armands Ričards Robītis, 
8. klases skolnieks, par iegūto 
1.vietu Starpnovadu mūzikas 
olimpiādē 5.-12. klasei, atzinību 
Starpnovadu mājturības un teh-
noloģiju olimpiādē un sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā; 

Katrīna Kārkliņa, 4. klases 
skolniece, par iegūto atzinību 
matemātikas olimpiādē “Hei, 3. 
un 4. klašu matemātiķi” un sa-
sniegumiem ikdienas mācību 
darbā; 

Santa Solovjova, 6. klases 
skolniece, par iegūto 1.vietu LNB 
organizēto “Nacionālās skaļās la-
sīšanas sacensību” Cēsu reģiona 
kārtā un sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā; 

Ivo Bahmanis, 1. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību Starp-
novadu sākumskolas skolēnu 
mazajā pētniecības konferencītē 
“Mazs cinītis gāž lielu vezumu”;

Roberts Mednis, 6. klases skol-
nieks, par iegūto 2.vietu Starpno-
vadu matemātikas olimpiādē 6. 
klasei;

Sabīne Strazdiņa, 8. klases 

skolniece, par iegūto 3. vietu 
Starpnovadu latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē 8. klasei un 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā; 

Elizabete Dārziņa, 4. klases 
skolniece, par iegūto 3. vietu 
Starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādē 3. klasei un sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Emīls Dakša, 9. klases skol-
nieks, par iegūto 1. vietu Starp-
novadu bioloģijas olimpiādē 
9. klasei, atzinību Starpnovadu 
vēstures olimpiādē; atzinību 
Starp novadu mājturības un teh-
noloģiju olimpiādē un sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Sanija Maiga Pērkone, 3. kla-
ses skolniece, par iegūto atzinību 
un tituls “Klausītāju simpātija” 
Starpnovadu sākumskolas sko-
lēnu mazajā pētniecības kon-
ferencītē “Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu”; 

Dairis Mocāns, 7. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību Starp-
novadu mājturības un tehnolo-

Par sasniegumiem izglītības jomā sumināti 
Pārgaujas novada izglītības iestāžu skolēni

ģiju olimpiādē un sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā. 

Paldies pedagogiem: Andai 
Tomsonei, Jānim Mičulim, Antrai 
Sarapovai, Intai Rajeckai, Janai 
Palsai, Ilzei Paeglei, Inesei Koz-
lovskai, Ilzei Rēķei, Ivandai Ceije-
rei, Intai Lapsiņai.

Par sasniegumiem tika ap-
balvoti Raiskuma internāt-
pamatskolas – rehabilitācijas 
centra skolēni:

Kristīne Santa Pētersone, 6. 
klases skolniece,  par sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā;

Adrija Barone, 6.klases skol-
niece, par sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā;

Samanta Upeniece, 7. klases 
skolniece, par sasniegumiem ik-
dienas mācību darbā; 

Ģirts Preimanis, 7. klases skol-
nieks, par iegūto atzinību par re-
zultatīvu darbību starpnovadu 
māj turības un tehnoloģiju olimpi-
ādē.

Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa. Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere

Par sasniegumiem skolēni dāvanā saņēma novadnieces 
Martas Martinsones-Kašas plānotāju ar īpaši Pārgaujas novadam radīto 
dizainu. Foto: Iluta Beķere
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Baltijas lielākajā meža izzi-
ņas pasākumā Tērvetē Straupes 
pamatskolas 5.–6. klases skolē-
niem bija iespēja uzzināt, iepa-
zīt, piedalīties vairāk nekā 80 
meža izziņas pieturās – meža 
tapšana no sēkliņas līdz gatavai 

Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

Mežs ir viena no plašākajām 
ekosistēmām Latvijā. Par dabas 
daudzveidību mežā un dabas 

Straupes pamatskolas 
projektu nedēļa “Mežs’’

Izzinošas, izglītojošas, at-
raktīvas stacijas: koku bingo, 
dzīvnieki novadu ģerboņos, 
dzīvnieku ēdienkarte, nogāžu 
mežu daudzveidība, “Dzīvnieku 
tvisters”, izdzīvošanas principi. 
5.–9. klašu puiši kopā skolotāju 
Jāni Mičuli devās makšķerēt uz 
Riebiņa ezeru. Peldvieta ir iecie-
nīta atpūtas vieta gan pagasta 
iedzīvotājiem, gan viesiem, tā-
pēc puiši uzstādīja informatīvu 
zīmi  “Ejot dabā, ko atnesi, to aiz-
nes!”, atsaucoties Pasaules dabas 
fon da un Dabas aizsardzības 
pār valdes uzsāktajai kampaņai. 

Projektu nedēļas laikā tapa 
grīdas, sienas un galda spēles, 
ko veidoja skolēni: “Monomežs”, 
“Ko tu zini par mežu?”, “Iepa-
zīsim Latvijas kokus”, ‘“Dabai 
draudzīgs Jāņu vainags”, “Desas 
uz akmeņiem’’, “Putniņš uz zara’’, 
“Aizsargājamie dzīvnieki”, “Meža 
Alias”, “Koku domino”, “Dzīv-
nieku pēdas”, “Dambrete”. Esam 
gatavi spēlēties ar citām ekosko-
lām, vecākiem, skolas viesiem. 

“Meža dienas” 
Tērvetē

koka mājai, daudzveidīgas izglī-
tojošas aktivitātes kopā ar orga-
nizācijām, kas rūpējas par mežu 
un dabu, tikšanās ar Cūkmenu 
un īstiem meža večiem. Meža 
audzēšanas ciklu ar meža teh-
niku iepazīšana darbībā (redzēt 
jauno koku stādāmo mašīnu), 
mācību un karjeras iespējas 
meža nozarē.

Kintija Blūmentāle, 
Stalbes vidusskolas
pirmsskolas metodiķe

11. jūnijā jau no plkst. 7.00 
līdz 19.00 Stalbes vidusskolas 
pirmsskolas 3–6 gadīgie bērni 
izdzīvoja karavīru āra dzīvi. Ne-
raugoties uz laika ziņās solīto 
karstumu, diena iesākās ar da-
žām lietus pilītēm un vēsu vēja 
pūsmiņu, kas nebūt netraucēja 
ķerties klāt līdzi paņemto telšu 
celšanai. Par lielu pārsteigumu 
skolotājām, tas bērniem izde-
vās ļoti draudzīgi un raiti. Pa-
tiesu sajūsmu sagādāja brīdis, 
kad ieradās skolas jaunsargi un 
Guntara Norbuta vadībā sāka 
no mašīnas piekabes krāmēt ārā 
dažādas karavīru lietas. Tad visi 
kopā cēla karavīru telti, tavu brī-
numu, tai pašā vidū tika ielikts 
skurstenis un krāsns. Tādu telti 
daudzi nebija redzējuši, kāds pat 

izteica bažas, vai tādā ir droši gu-
lēt, jo grozoties varēšot to krāsni 
apgāzt, tad gan visiem bija lielie 
smiekli.

MAZO KARAVĪRU ĀRA DIENA

Jaunsargi bija sagatavojuši 
bērniem dažādus uzdevumus, 
kas simboliski atspoguļoja ka-
ravīru trenēšanos un darboša-
nos. Tika spēlētas paslēpes “Tuk, 
tuk!”, ķerenes “Astītes”, pārvarē-
tas šķēršļu joslas un pārvietotas 
lietas. Jaunsargi izrādīja patiesas 
rūpes, atbildību un gādību par 
pirmsskolas bērniem. 

Visiem kopā aktīvi darbojo-
ties, pusdienlaiks pienāca ātri 
un gardās pusdienas, makaroni 
ar gaļu, salāti, bulciņa un dzē-
riens, pazuda vēl ātrāk. Nu visi 
tādi piekusuši un laimīgi ieņēma 
teltis, lai varētu tajās iekārtoties 
ar saviem paklājiņiem, guļam-

maisiem un segām un ļauties 
dienas atpūtai. Lai dienas noti-
kumiem iedotu mazliet spriedzi, 
lietutiņš tā ritmiski sāka dauzīt 
pa telšu jumtiem. Dažu tas iemi-
dzināja uzreiz, daži gan lepni zi-
ņoja, ka viņi noteikti negulēs, bet 
nogurums bija tik liels, ka drīz 
vien tieši viņi jau ļāvās saldiem 
sapnīšiem, bet nomodā palika 
pavisam citi pieci, kuri godam ar 
acīm sargāja aizmigušos un mu-
tēm ļāva atpūsties. 

Kad bērni modās no dien-
dusas, tad lietutiņš jau sen bija 
gabalā, un varēja ķerties klāt 
launagam un sarunām ar jau-
nsargiem un G. Norbutu par 

karavīru āra dzīvi. Bērnus īpaši 
interesēja stāsti par karavīru 
bruņu tehniku. Uzzinājām, ka no 
15. līdz 22.jūnijam Cēsu kauju 
simtgades programmā būs ie-
spēja apskatīt rekonstruētu vēs-
turisko Igaunijas bruņu vilcienu 
“Brīvība”. Visi uz Cēsīm!

Mēs patiesi varam lepoties, ka 
mūsu skolā ir tik patriotiski jau-
nieši – R. Ekerte, R.R. Krupenko, 
K. Gaspersone, S. Ošiņa, G. Ošiņš, 
R. Liepiņš, E. Pužule -, aizrautīgs 
jaunsargu vadītājs G. Norbuts un 
aktīvas skolotājas A. Jānelsiņa un 
S. Belasika, un skolotāju palīgi 
I. Rudzīte un D. Gobiņa! Paldies 
viņiem visiem par to! 

procesiem projektu nedēļas 
“Mežs” ietvaros skolā notika no-
darbība kopā ar Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes dabas izglītības 
centra “Pauguri” vadītāju Andu 
Andrušaiti. 

Foto: Evija Tiltiņa Foto: Evija Tiltiņa

Ceļot lielo telti. 
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Inese Lunte,
direktores vietniece mācību 
darbā,
Stalbes vidusskola

Ar Pateicības dienu noslē-
dzies dažādiem notikumiem, 
aktivitātēm un radošām inicia-
tīvām bagāts mācību gads Stal-
bes vidusskolā. Darīts patiešām 
ir tik daudz, ka grūti saprast, kā 
to visu var paspēt viena mācību 
gada laikā, turklāt vēl labi mā-
coties. Tas pierāda, ka skolēnu 
daudzpusīgās aktivitātes ir tās, 
kas stiprina viņu prasmi mācī-
ties un veido tam nepieciešamās 
kompetences, jo mūsdienu sko-
lēni mācās darot, tāpēc arī mūsu 
skolas moto šim mācību gadam 
bija: “Nāc un dari, tu to vari!”

Pašiem veiksmīgākajiem 
skolēniem par sasniegumiem 

ikdienas mācību darbā un starp-
novadu olimpiādēs Pārgaujas 
novada pašvaldība sacīja paldies 
kopīgā pasākumā, taču  tikpat 
nozīmīgs mums šķiet skolas 
sniegums kopumā.  Priecāja-
mies, ka vidējais vērtējums skolā 
ne tikai saglabājas augsts, bet 
arī, kaut nedaudz, tomēr turpina 
paaugstināties, šogad sasniedzot 
7 balles. Lepojamies ar to, ka 
52 % skolēnu ieguvuši tikai op-
timālus un augstus vērtējumus 
(6–10 balles). 

Blakus tiem 22 skolēniem, 
kurus par ļoti labām sekmēm 
un/vai rezultatīvu dalību starp-
novadu olimpiādēs un konkur-
sos godināja pašvaldības pasā-
kumā, paldies sakām arī tiem 
27 skolēniem, kam vērtējumi ir 
vismaz 6 balles un augstāki, šo-
gad tie ir: 2. kl. M. Mikasenoks; 

3. kl. S.M. Pērkone, S. Seiks-
tule, R. Strazdiņš; 4. kl. A. Bau-
mane, R. Frīdenšteins, A. Gūt-
manis, M. Krujelis, D.R. Kūlītis, 
R. Ozoliņš, R. Rudaks, M. Tau-
riņš; 5. kl. J. Antonovs, S. Egle, 
L. Podziņa, A. Priedīte; 6. kl. 
L.L. Beļājeva, E. Dārziņš, S. Iva-
nova, R.R. Krupenko, R. Mednis, 
K.I. Liepiņš, S. Ošiņa; 7. kl. A. Šim-
kuse, 8. kl. E. Mieriņa, E. Pužule. 

Skolēniem tiek dota iespēja 
izcelties arī atsevišķās jomās, 
izvirzot labākos skolēnus kon-
krētā mācību priekšmetā, ņe-
mot vērā labākos vērtējumus, 
piedalīšanos papildu aktivitātēs 
un attieksmi. Šogad tie ir: mate-
mātikā - 4. kl. K. Kārkliņa, 5. kl. 
S. M. Rainskis, 6. kl. K. I. Liepiņš, 
7. kl. D. Mocāns, 8. kl. S. Straz-
diņa, 9. kl. E. Dakša; datorikā - 
4. kl. E. Dārziņa, 5. kl. A.Brauna, 

“Nāc un dari, tu to vari!”
6. kl. M. R. Tauriņš, 7. kl. D. Mo-
cāns; fizikā – 8. kl. S. Strazdiņa, 
9. kl. E. Dakša; sociālajās zinī-
bās – 5. kl. S. Egle, 6. kl. L. L. Be-
ļājeva, 7. kl. A. E. Petkeviča, 8. kl. 
S. Strazdiņa; latviešu valodā – 
4. kl.  E.Dārziņa, 5. kl. A. Brauna, 
A. Priedīte, 6. kl. L. Laudiņa, 
7. kl. D. Mocāns, 8. kl. S. Straz-
diņa, 9. kl. E. Dakša, krievu va-
lodā – 6. kl. M. R. Tauriņš, 7. kl. 
Veronika Ruska, A.K. Paegle; vi-
zuālajā mākslā – 5. kl. A. Brauna, 
6. kl. K. I. Liepiņš, L. Laudiņa, 
7. kl. D. Mocāns, 8.kl. R. Beļā-
jeva, S. Strazdiņa, 9.kl. E. Dakša, 
M. Dakša, ķīmijā – 8. kl. S.Straz-
diņa, A.R. Robītis, 9. kl. E.Dakša, 
ģeogrāfijā – 7. kl. D. Mocāns, 
8.kl. A.R.Robītis, 9. kl. E.Dakša, 
bioloģijā – 7. kl. A.E. Petkeviča, 
8. kl. R. Beļājeva, 9. kl. E. Dakša, 
sportā – 1. kl. R. Balodis, 4. kl. 
K. Kārkliņa, A. Gūtmanis, 5. kl. 
J. Gūtmanis, 6. kl. E. Eglītis, 7. kl. 
M. Rutkovskis, 8. kl. S. Straz-
diņa, 9. kl. E. Dakša;  angļu va-
lodā – 1. kl. I. Bahmanis, 3. kl. 
R. Strazdiņš, 4. kl. K. Strēlnieks, 
5. kl. J. Antonovs, 7. kl. V. Ruska, 
K.Ozola, 8. kl. A.R. Robītis, 9. kl. 
E. Dakša; literatūrā – 5. kl. S. Egle, 
6. kl. L. Laudiņa, 7. kl.  V. Ruska, 
8. kl.  S. Strazdiņa. 

Mēs lepojamies ar saviem 
dziedātājiem (īpaši “Lakstīgala 
2019” dalībniekiem), dejotā-
jiem, sportistiem (īpaši par pa-
nākumiem Tautas bumbas un 
florbola sacensībās, rudens un 
pavasara krosā), keramiķiem, 
floristiem, programmas “Esi lī-
deris!” dalībniekiem (reāli pro-
jekti skolas vides uzlabošanai), 
aktieriem, kas uzstājas ne tikai 

Lietuviešu skolēni Stalbē

skolas pasākumos, un tā šo uz-
skaitījumu varētu turpināt. Sva-
rīgākais, ka iespēja būt iesaistī-
tam, piedalīties, apzināties savu 
varēšanu un priecēt citus tiek 
dota ikvienam skolēnam un gan-
drīz visi to arī izmanto.

Skolēni ir iepazinuši sevi, 
savu novadu, Latviju, vēsturi un 
kultūru, piedaloties ekosko las, 
veselību veicinošas skolas, prog-
rammas “Latvijas skolas soma”, 
projektu “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/ 
16/1/001) un “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” (Nr. 8.3.3.2/16/1/001) 
aktivitātēs, vēl vairāk paplašinā-
juši savu redzesloku starptautis-
kos projektos (Lietuva, Vācija), 
piedalījušies un paši organizē-
juši skolas pasākumus. Sīkāk 
par visām aktivitātēm varat lasīt 
skolas mājas lapā www.stalbe.
edu.lv.

 Īpašs gods mūsu skolai ir 
tieši 2. Cēsu pulka Skolnieku 
rotas 100. gadadienas laikā sa-
ņemt ceļojošo Skolnieku rotas 
piemiņas karogu, bet tas vienlai-
kus ir pienākums blakus mūsu 
skolas vērtībām – atbildība, ra-
došums, tolerance – īpašu vietu 
atvēlēt patriotismam.

Nobeigumā saku paldies ik-
katram skolas dzīvē iesaistīta-
jam, vai tas būtu skolēns, sko-
lotājs, vecāks vai radinieks, vai 
vienkārši labvēlis un atbalstī-
tājs. Gribu novēlēt jauku atpūtu 
vasarā, lai rudenī katrs vēlētos 
atgriezties savā skolā ar vēlmi 
patiesi un no visas sirds būt ie-
saistītam skolas dzīvē!

Māra Buša,
projekta koordinatore 

Šajā mācību gadā Stalbes 
vidusskolas kolektīvs piedalās 
dažādos projektos, gan pašmāju, 
gan starptautiskos. 

Tikko noslēdzies Nordplus 
klašu apmaiņas projekts ar   Sei-
riju Antano Zmuidzinaviciaus 
ģimnāziju (Lietuva). Projekta 
nosaukums «Historical, cultu-
ral and natural heritage is what 
we are proud of» (“Mēs lepoja-
mies ar savu kultūras, vēstures 
un  dabas mantojumu”).  Maijā 
Stalbē viesojās 20 Lietuvas sko-
lēni, lai kopā ar mūsu skolas jau-
niešiem lietderīgi pavadītu laiku. 
Projekta ietvaros abu skolu jau-
niešiem bija valodu stunda, ko 
bija sagatavojušas skolotājas 
I. Kozlovska un S. Freiberga. 
Lietuviešu skolēniem bija jālasa 
dzeja latviešu valodā un kopā 
ar mūsu skolēniem jāizveido šai 
dzejai video. Skolotāja G. Berķe 
jauniešus ievadīja latviešu de-
jas pasaulē, bet N. Ķibilda-Kinna 
mācīja strā dāt ar mālu, veidojot 
traukus. Pirms tikšanās skolē-
niem bija mājas darbs, jāizpēta 
savas valsts vēstures notikumi 

100 gadu laikā, jo gan Lietuva, 
gan Latvija 2018. gadā svinēja 
valsts simtgadi. Tikšanās laikā 
skolēni veidoja abu valstu vie-
notu laika līniju, un iepazīsto-
ties ar to, secināja, ka abu valstu 
vēstures ir ļoti līdzīgas. Dienas 
noslēgumā sporta aktivitātes, 
ko organizēja skolotāja R. Hmeļ-
ņicka – volejbols un futbols starp 

abu skolu jauktajām komandām. 
Uzvarēja, protams,  draudzība. 

 Kopā ar draugiem apmeklē-
jām mūsu novada unikālās vie-
tas – pazemes ezerus „Vējiņos”, 
pārcelāmies ar prāmi pāri Gau-
jai. Skolotāja S. Auziņa iepazīsti-
nāja ar mazāko Hanzas pilsētu- 
Straupi. Lai gan Baltijas jūra 
apskalo arī Lietuvas krastus, 

skolēni vēlējās pabūt pie jūras. 
Devāmies uz Dunti, apmeklējot 
Minhauzena muzeju un taku, kas 
aizveda visus līdz jūrai. 

 Lai vairāk iepazītu mūsu vēs-
turi, vedām viesus uz unikālo 
Āraišu ezerpili, kur jauktās ko-
mandās izspēlējām vēsturisku 
spēli „Izlauzties cauri gadsim-
tiem”. Šoreiz gida lomās bija Stal-

bes skolēni, jo darba lapas bija 
latviski un, lai vairāk komuni-
cētu, skolēni tās tulkoja koman-
das biedriem. Cēsīs apskatījām 
skaistos parkus, Rožu laukumu 
un Brīvības pieminekli, kur pa-
stāstījām, kam tas veltīts.

Tā kā projekta tēma ir arī da-
bas objektu apskate, devāmies 
uz Līgatnes dabas takām, kur 
baudījām  Latvijas dabu. Noslē-
gumā apmeklējām Līgatnes tīklu 
parku, kur stunda atrakcijās pa-
gāja nemanot. 

 Ceturtdienas vakarā notika 
projekta noslēguma pasākums 
Ķečos. Piektdien bija pēdējā pro-
jekta diena, un to, ka būs jāatva-
dās, rādīja arī debesis, jo tā bija 
pirmā diena, kad lija lietus. Pro-
jekts ir noslēdzies, skolēniem un 
skolotājiem ir jaukas atmiņas 
gan par tikšanos Lietuvā pagā-
jušajā rudenī, gan par tikšanos 
Stalbē. 

 Vēlos pateikt paldies par at-
balstu S. Krujelei, jo viņa nekad 
neatsaka, ja vēlamies savus vie-
sus aizvest uz „Vējiņiem”, kaut 
nav darba diena. Paldies Pārgau-
jas novada domei  par sagādā-
tām dāvaniņām viesiem.

Par sasniegumiem mācību darbā apbalvotie Stalbes vidusskolas skolēni. 

Lietuviešu un Stalbes skolēni. 

http://www.stalbe.edu.lv
http://www.stalbe.edu.lv
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Inta Rajecka,
Stalbes vidusskolas bibliotekāre

Iepazīt, izzināt un izprast 
profesionālās kultūras vērtī-
bas, dažādos laikos radītās ino-
vācijas, valstiskuma attīstību, 
daudzveidīgās Latvijas dabas  un 
kultūrainavas šajā mācību gadā 
rosināja un finansiāli atbalstīja  
programma “Latvijas skolas 
soma”. Tā ir lielākā valsts simt-
gades dāvana Latvijas bērniem 
un jauniešiem. 

Stalbes vidusskolas skolēni 
šajā mācību gadā programmas 
ietvaros ir bijuši, līdzdarboju-
šies un izzinājuši 12 dažāda 
veida pasākumus un aktivitātes. 
Katram skolēnam, kā to paredz 
programmas nosacījumi, bijusi 
iespēja iesaistīties vismaz vienā 
pasākumā semestrī. 

Vecāko klašu skolēni apmek-
lēja teātra izrādes Rīgā un Val-
mierā: “Svina garša”, “Nekas”, 
“Staburaga bērni”, deju kolek-
tīvu dalībniekiem no dažādām 
klasēm bija iespēja valsts svētku 
priekšvakarā noskatīties vērie-
nīgo deju lieluzvedumu “Abas 
malas” Arēnā Rīga.

Jaunāko klašu skolēni ir izzi-
nājuši  dabas daudzveidību un 
kultūrainavas, izstaigājot dabas 
takas pie Cēsīm un Mazsalacas, 
kā arī iepazinuši Latvijas vēsturi 
un kultūras vērtības šo pilsētu 

Programma 
“Latvijas skolas 
soma” Stalbes 
vidusskolā

muzeju ekspozīcijās. Cēsu mu-
zejā bija iespēja piedalīties mu-
zejpedagoģiskajās nodarbībās 
“Senā skola” un “Uzdevumiem 
pa pēdām”, bet Izstāžu namā 
5. un 6.klašu skolēni uzzināja 
daudz jauna par arheoloģiju un 
tās ieguvumiem, aplūkojot eks-
pozīciju “Kad senatne sev darbā 
jēgu rod”. 

Dažas aktivitātes notika arī 
skolā. Uzaicinot biedrību “Mūs-
dienu kultūras centrs KultKom” 
ar  interaktīvo mācību filmu stu-
diju “Nofilmē savu filmu” ,sko-
lēni varēja radoši līdzdarboties 
un iepazīt filmu veidošanas pro-
cesu. Izzināt valsts vēsturi ve-
cāko klašu skolēniem palīdzēja 
filmas “Tēvs Nakts” noskatīša-
nās un redzētā analīze vēstures 
stundās. Savukārt jaunāko klašu 
skolēni iepazina dzīvi  Rīgas 
mikrorajonā Maskačkā, skato-
ties animācijas filmu “Jēkabs, 
Mimmi un runājošie suņi”.

Esam ļoti pateicīgi par šo Lat-
vijas valsts dāvanu visiem skolē-
niem.

 Paldies mūsu novada prog-
rammas “Latvijas skolas soma 
”koordinatorei Solveigai Ruskai 
par lietišķo sadarbību un atbal-
stu!

Kintija Blūmentāle, 
Stalbes vidusskolas skolotāja

30. maijā Stalbes vidusskolā 
tika atklāts jauniešu atpūtas 
stūrīša dizaina objekts - stili-
zētā starpsiena “’ĶEPT”. Šis kop-
darbs visa mācību gada garumā 
tapa, sadarbojoties 8. un 9. kla-
ses skolēniem, ķīmijas skolotā-
jām K. Blūmentālei un I. Luntei 
un  vizuālās mākslas skolotājai 
J. Dzenei.

Caur jauniešu domu par at-
pūtas stūrīša pilnveidošanu un 
pedagogu vēlmi mācību procesu 
organizēt aizrautīgu un vieglu, 
radās ideja par dizaina objekta – 
stilizētas starpsienas izveido-
šanu. Pirms 150 gadiem diženais 
krievu ķīmiķis D. Mendeļejevs 
izveidoja ķīmisko elementu pe-
riodisko tabulu. 2019.gadā mēs 
izveidojām savu versiju par to.

Saskaņā ar skolas 
2018./2019. mācību gada moto 
“Nāc un dari, tu to vari!” caur 
stilizētās starpsienas “ĶEPT” iz-
gatavošanu tika realizētas starp-
disciplināras mācības.

• Vizuālajā mākslā tika ap-
gūti dažādu burtu rakstības stili, 
kompozīcijas veidošanas prin-
cipi.

STILIZĒTA STARPSIENA 
“ĶEPT”

• Ķīmijā tika apgūti ķīmisko 
elementu simboli un nosaukumi, 
kā arī iepazītas to fizikālās īpa-
šības un uzzināti daudzi intere-
santi fakti.

• Nostiprinātas iepriekš ie-
gūtās zināšanas informātikā –
teksta noformēšanā, attēlu ievie-
tošanā, printēšanā, laminēšanā.

• Attīstītas svešvalodu pras-
mes.

• Pilnveidotas sadarbības 
pras mes kopīga uzdevuma veik-
šanā.

Veicot šo kopdarbu, sapra-
tām, ka ķīmija ir ne tikai ķīmijas 
stundās, bet arī visu laiku mums 
apkārt, ka mēs paši esam viena 

vienīga ķīmija, ka, tāpat kā ķī-
miskie elementi periodiskajā ta-
bulā ir tik dažādi un reizēm pat 
vēl īsti nezināmi, tā mēs katrs 
esam tik atšķirīgi un savā būtībā 
unikāli. Vien jācenšas visiem 
draudzīgi līdzās pastāvēt, kā to 
dara ķīmiskie elementi periodis-
kajā tabulā. Un skaistākā ir jūtu 
ķīmija, kaut arī to jāmācās  pie-
lietot, lai nenotiek eksplozija kā 
īstos ķīmiskos eksperimentos.

Paldies visiem, kuri ar šo 
ideju aizrāvās vēl vairāk, kā bija 
plānots! Īpaši paldies Diānai 
Opincānei un Samantai Elizabe-
tei Frīdenšteinai no 8. klases un 
Jurim Antonovam no 5. klases!

Māra Buša,
projekta koordinatore 

 Stalbes vidusskola šajā pro-
jektā iesaistījās 2009. gadā, 
kad pirmo reizi saņēma 2. Cēsu 
pulka skolnieku rotas ceļojošo 
piemiņas karogu.  Šajā projektā 
piedalās 10 Vidzemes skolas, 
kuru audzēkņi bija skolnieku 

2. Cēsu pulka skolnieku rotas ceļojošais 
piemiņas karogs nonāk Stalbē

rotas kareivji. Protams, no Stal-
bes vidusskolas tādi skolēni ne-
bija (jo nebija jau pati skola), bet 
mūsu skolu uzaicināja piedalīties 
šajā projektā saistībā ar Vīlandes 
skolnieku rotu, kuri Brīvības cī-
ņās karoja Stalbes pusē. Projekta 
mērķis ir skolēnu patriotiskā au-
dzināšana, dzimtenes mīlestība. 
Katru gadu pavasarī kompetenta 

komisija, kuras sastāvā ir IZM, 
NBS, Latvijas ģenerāļa kluba  
pārstāvji, izvērtē projekta skolas 
darbu, un piešķir ceļojošo pie-
miņas karogu. Par to ka karogs 
nākošajā mācību gadā glabāsies 
Stalbē, uzzina gadu iepriekš, t.i. 
2018. gada maijā. 

16. maijā skolas delegācija 
skolas direktores J. Dzenes va-

dībā devās uz 2. Cēsu pulka 
skolnieku rotas ceļojošā karoga 
maiņas pasākumu Mazsalacā. 
Pasākumā skolu komandām 
bija militārās aktivitātes. Visu 
desmit skolu pedagogi tai laikā 
apgleznoja flīzītes, jo Mazsala-
cas vidusskola nākamajā mācību 
gadā atzīmē jubileju un no flīzī-
tēm veidos piemiņas sienu. Pēc 
kopīgām pusdienām „lauku” vir-
tuvē visi dalībnieki un viesi de-
vās gājienā uz Mazsalacas brāļu 
kapiem. Kopā ar Stalbes vidus-
skolas delegāciju bija Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks I. Kalniņš. Šie brāļu 
kapi ir piemiņas vieta igauņu 
cīnītājiem par Latvijas brīvību. 
Skolēnus un klātesošos uzrunāja 
viens no projekta atjaunotājiem 
M. Niklass. Delegācijas nolika 
ziedus gan šeit, gan P. Zolta atdu-
sas vietā. Pēdējā pietura bija 100 
ozolu birzītē, kur ir piemineklis 
mazsalaciešiem, kuri cīnījās par 
Latvijas brīvību. Dienas noslē-
gumā notika karoga maiņas ce-

remonija , karogu no Mazsalacas 
saņēma mūsu direktore, kas to 
nodeva tālāk skolotājam G. Nor-
butam. Pasākumā tika sveikti 
skolēni, kas aktīvi darbojas jau-
nsardzē. Latvijas Ģenerāļa kluba 
pateicību saņēma 8. klases skol-
niece E. Mieriņa. 

2. Cēsu pulka skolnieku rotas 
piemiņas karogs mūsu skolā gla-
bāsies līdz 2020. gada maijam, 
kad svinīgā ceremonijā Stalbē 
to nodosim tālāk Valmieras 
Valsts ģimnāzijas kolektīvam. 
Kā karoga turētāji, mēs aktīvi 
piedalīsimies Cēsu kauju piemi-
ņas pasākumos. Pirmais pasā-
kums jau notika 24. maijā, kad 
Valmiera atzīmēja uzvaras pār 
lieliniekiem 100. gadadienu, un 
tieši Valmierā organizējās Cēsu 
skolnieku rota. Mūsu skolas de-
legācija piedalījās gājienā, pie-
miņas brīdī vietā, kur tika dibi-
nāta skolnieku rota. Nākamie 
pasākumi būs 22. jūnijā, atzīmēs 
Cēsu kauju 90. gadadienu.

Stalbes vidusskolas delegācija.

Skolēnu veidotā starpsiena. 
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Santa Kušķe,
kultūras pasākumu vadītāja

Straupes Tautas namā 16. jū-
nijā tikās trīs Pārgaujas novada 
amatierteātri, lai žūrijas un ska-
tītāju vērtējumam sniegtu trīs 
iestudējumus. Pārgaujas novada 
amatierteātru skatē piedalījās 
Straupes pagasta amatierteāt-
ris “Sapņojums” (režisore Ināra 
Baltgalve), Stalbes pagasta ama-

tierteātris “Rozbeķēni” (režisore 
Inese Mangule) un Raiskuma 
pagasta  amatierteātris “Punkts 
uz i“ (režisore Inese Kalniņa). 
Amatierteātru režisores kopā ar 
novada skatuves entuziastiem, 
amatierteātru aktieriem, bija sa-
gatavojuši visdažādāko žanru un 
tematikas izrādes. 

Skatē aktieru un režisoru 
darbu vērtēja Latvijas Nacionālā 
kultūras centra amatierteātru 

nozares apstiprināti eksperti - 
Cēsu tautas teātra režisore Ed-
īte Siļķēna un Limbažu tautas 
un jauniešu teātra režisore Inta 
Kalniņa. Žūrija izrādes vērtēja, 
pamatojoties uz īpaši izstrādā-
tiem kritērijiem, piešķirot punk-
tus, pēc kuriem tika noteikta 
izrādes pakāpe. Pirmo pakāpi 
ieguva “Rozbeķēni” ar izrādi 
“Pasaka par” pēc Annas Sakses 
motīviem, un “Punkts uz i” ar sa-

dzīvisku komēdiju “Dūdene zin”, 
otro pakāpi ieguva “Sapņojums” 
ar komēdiju “Pilsētnieki.” 

Žūrija sarunās ar režisoriem 
ieteica rūpīgāk pārdomāt dra-
maturģisko materiālu un izrādes 
kopējo tēmu – ko režisors un 
teātris ar šo lugu grib vēstīt ska-
tītājiem. Atzinīgi tika novērtēta 

teātru drosme spēlēt aktuālas 
sadzīviska žanra lugas, kas tiek 
spēlētas pēc komēdijas pamat-
principiem. Žūrija bija noska-
ņota pozitīvi, priecājās par to, 
ka novadā ir salīdzinoši daudz 
amatierteātru, un galvenais, ka 
cilvēki vēlas spēlēt teātri.

Pārgaujas novada amatierteātru 
skate

No 27. maija, atklāta ceturtā 
pieteikšanās kārta Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās kompe-
tences pilnveide”, kuru īsteno 
Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA). 

Šogad piedāvāto programmu 
skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, 
ir pieaudzis teju divkārt, un 
strādājošajiem vecumā no 25 
gadiem ir iespēja izvēlēties no 
gandrīz 800 izglītības program-
mām. Pieteikšanās mācībām 
notiek līdz 28. jūnijam, un pir-
moreiz to var izdarīt tiešsaistē 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā 

ir būtiski palielinājies mācību 
klāsts un daudzveidība. Mācības 
12 tautsaimniecības nozarēs 
piedāvā 82 izglītības iestādes 
visā Latvijā. Pirmoreiz mācību 
klāstā ir arī 29 dažādu profesio-
nālās izglītības moduļu apguve, 
kas nepieciešami profesionāla-
jai darbībai izvēlētajā nozarē. 
Šajā kārtā piedāvājumā ir arī 

Mācības pieaugušajiem
sadarbībā ar profesionālās izglī-
tības iestādēm un uzņēmējiem 
izstrādātas mācības 8 mūžizglī-
tības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā 
pieteikšanās norit tiešsaistē 
mājaslapā www.macibaspieau-
gusajiem.lv, izmantojot latvija.
lv autentifikāciju un e-pakalpo-
jumu jebkurā diennakts laikā. 
Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta 
pieteikums e-pastā vai jādodas 
uz izglītības iestādi klātienē.

Mācībām var pieteikties strā-
dājoši un pašnodarbināti ie-
dzīvotāji vecumā no 25 gadiem 
līdz neierobežotam vecumam, 
tostarp jaunie vecāki bērna kop-
šanas atvaļinājumā, saglabājot 
darba attiecības, un strādājoši 
pensionāri. Ikviens strādājošais 
mācīties šī projekta ietvaros var 
vienu reizi.

Mācību piedāvājums top sa-
darbībā ar darba devējiem

“Mērķtiecīga un plānota 
pieaugušo izglītība ir viens no 
risinājumiem darba tirgus izai-
cinājumiem, tāpēc mācību sa-
raksts katrā kārtā top, ņemot 

vērā Ekonomikas ministrijas un 
Labklājības ministrijas darba 
tirgus prognozes un darba de-
vēju ieteikumus, lai mazinātu 
kvalificētu darba roku trūkumu 
un darbaspēka novecošanos 
valsts ekonomikai svarīgās no-
zarēs. Projekta līdzšinējās trijās 
kārtās mācībās iesaistījušies jau 
17 tūkstoši strādājošo,” akcentē 
VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mā-
cīties, projektā lielāko daļu mā-
cību izmaksu sedz ES fondi un 
valsts, savukārt iedzīvotājiem jā-
nodrošina 10% līdzmaksājums, 
kuru var apmaksāt arī darba 
devējs. Neformālajās izglītības 
programmās, kas ir visīsākās 
mācības projektā, iedzīvotāja 
līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 
36 eiro, savukārt garākās izglītī-
bas programmās, kurās var iegūt 
profesiju, tas var būt arī vairāki 
simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trū-
cīgajiem mācības ir bez maksas, 
un šīs iedzīvotāju grupas var 
saņemt atbalstu arī reģionālajai 
mobilitātei - transporta izmaksu 
kompensāciju, ja šādi izdevumi 

radušies mācību laikā. Savukārt 
strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai sur-
dotulka izmaksu kompensāciju 
mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājoša-
jiem nepieciešams informatīvs 
atbalsts piemērotāko mācību 
izvēlei vai nav iespēju pieteik-
ties mācībām tiešsaistē, aicinām 
vērsties pie pieaugušo izglītības 
koordinatoriem 82 VIAA sadar-
bības pašvaldībās. Mācību pie-
teikumu var noformēt arī klā-
tienē VIAA, iepriekš piesakoties 
un uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu. Savukārt 28 Nodar-
binātības valsts aģentūras filiā-
lēs var saņemt karjeras konsul-
tāciju.

Plašāka informācija par uz-
ņemšanas nosacījumiem, mā-
cību un atbalsta iespējām, kā arī 
visu mācību saraksts ir publicēts 
projekta tīmekļa vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

12 tūkstoši mācības jau pa-
beiguši

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā noritējušas jau trīs 

pieteikšanās kārtas, kurās mācī-
bas uzsākuši vairāk nekā 17 000 
strādājošo, no kuriem vairāk 
nekā 12 000 izglītošanos jau pa-
beiguši. 32% visu mācību dalīb-
nieku ir vecumā no 45 gadiem, 
savukārt 20% - vecumā virs 50 
gadiem. 31% mācību dalībnieku 
ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ār-
pus galvaspilsētas. Kopumā pro-
jektā līdz 2022. gadam plānots 
iesaistīt 36 tūkstošus nodarbi-
nāto.

ES fondu pieaugušo izglītības 
projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide” mērķis ir pilnveidot no-
darbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai novērstu darba-
spēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam un 
veicinātu gan strādājošo kon-
kurētspēju, gan darba produk-
tivitātes pieaugumu. Projektu 
finansē Eiropas Sociālais fonds 
un Latvijas valsts, ieguldot tajā 
vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Informācija: 
http://viaa.gov.lv/ 

Amatierteātris "Sapņojums". Foto: Santa Kušķe

Amatierteātris "Rozbeķēni". Foto: Santa Kušķe
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Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore

Laikā, kad dārzi apsēti un līdz 
ravēšanai vēl kāds laika sprīdis, 
novada seniori devās divu dienu 
ceļojumā uz Latgali. Saņēmuši 
rīta saulītes sveicienus, priecīgi 
sēdāmies pašu īrētā autobusā un 
līdz brokastlaikam bijām Jēkab-
pilī. 

Jēkabpils ir viena no deviņām 
Latvijas Republikas nozīmes pil-
sētām. Kā apdzīvota vieta izvei-
dojusies Daugavas labajā krastā, 
līdzās 1237.gadā  uzceltajai 
Krustpils pilij. Nereti pa Jēkabpili 
saka, ka tā ir Daugavas izauklēta 
pilsēta. Divu pilsētu Krustpils 
un Jēkabpils kopums. Krustpils 
ir pilsētas senākā daļa, un tās 
veidošanās saistīta ar viduslaiku 
pili. 1920.gadā Jēkabpilī pirms 
pilsētas tiesību piešķiršanas 
dzīvoja vecticībnieki. Vēl šodien 
pilsētu grezno simtgadīgas koka 
ēkas, kuras cēluši vecticībnieku 
amatnieki. Abas pilsētas daudz 
cietušas no plūdiem, ugunsgrē-
kiem un kara. Pilsētas savieno 
dzelzsbetona tilts pār Daugavu, 
kuru uzbūvēja 1962. gadā. Tilta 
garums 274 metri. Krustpils at-
rodas Vidzemē, bet, pārbraucot 
pāri Daugavai, sākas Sēlija.

Mīklains un nezināms Dauga-
vas ielejas ielokā, no svešinieku 
acīm paslēpies, atrodas Slutišķu 
vecticībnieku ciems. Te laiks ir 
apstājies pirms simts gadiem. 
Slutišķu sādža sastāv no divām 
ekspozīcijām. Vecticībnieku dzī-
vojamās mājas ar sarkano stūri, 
lūgšanu tērpu, ikonām, krievu 
krāsni un 20.-tā gadsimta darba 
rīku kolekciju. Visu celtņu pa-
matā ir guļbūves  ēkas. Rotājumu 
izveidē darbojusies namdaru 
fantāzija. Greznas logu apmales 
un karnīzes, kuras gandrīz ne-
vienā celtnē neatkārtojas. Tās 
stāsta par izciliem sava amata 
meistariem.  Blakus sādžai pie-
miņas zīme, kas apliecina, ka tur 
atradusies Slutišķu viduslaiku 
kapsēta (15.–17. gadsimts). Šī 
lauku sēta ir vienīgais šāda veida 
muzeja objekts Latvijā un atro-
das autentiskā apdzīvotā vietā. 
Mājā, kas bija saglabājusies, tika 
veikti restaurācijas darbi – at-
jaunots vēsturiskais slēgtais pa-
galms ar koka žogu un vārtiem. 
Izrakta aka ar svērteni, ar akas 
ūdeni var veldzēties karstajās 
dienās. Ēku siltumizolācijā iz-
mantotas sūnas, mitruma izo-
lācijā bērza tāss. Mājā pastāvīgi 
dzīvo ģimene ar sešiem bērniem, 
pārējās mājas tiek izmantotas kā 
vasarnīcas. 

Naujenes pagastā atrodas 
Vasargelišķu 21 metru augstais 
koka karkasa skatu tornis. Tajā 
uzkāpjot, no putna lidojuma 
augstuma var aplūkot ainavas 
un gleznainos Daugavas lokus. 
Redzams viens no skaistākajiem 
Latvijas dabas skatiem – Roza-
lišķu Daugavas loks, kas kādreiz 
rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 
latu banknoti. 

Daugavpils cietoksnis ir uni-
kāls valsts nozīmes arhitektūras 

Seniori iepazīst Latgali
iecienītākajām Latgales pilsē-
tām. Atrodas tā sauktajā Latvijas 
Šveicē, apvidū, kur Austrumlat-
vijas pakalni nolaižas vistuvāk 
Daugavai. 

Priedaines skatu tornis ir 
augstākais koka skatu tornis Lat-
vijā. Uzkāpjot 32 metru augstajā 
tornī, paceļamies virs Daugavas 
loku mežiem, Krāslavas koka 
mājiņām un baznīcu smailēm. 

Pēc aktīva ceļojuma pa glez-
nainiem Daugavas lokiem, no-
pelnīta pusdienu maltīte. To 
ieturējām Krāslavas tūrisma 
informācijas centra telpās. Bau-
dījām Latgales kulinārā manto-
juma ēdienus, kas tika pasniegti 
māla traukos ar Krāslavas sim-
boliku. Garšoja lieliski!

Augšdaugavas aizsargājamo 
ainavu apvidū, dabas parka Dau-
gavas loki teritorijā apmeklējām 
Latvijas šķirnes zirgu audzētavu 
“Klajumi”. Atradāmies Latvi-
jas-Baltkrievijas pašā pierobežā. 
Par zirgkopības tradīciju sagla-
bāšanu sētai piešķirta kultūras 
zīme “Latviskais mantojums”. 
2017. gadā “Klajumu” saim-
niece Ilze Stabulniece piedalījās 
kulinārajā šovā un cēla galdā 
latgaliešu kulinārā mantojuma 
ēdienus, un ieguva uzvarētājas 
titulu. Bija vēlēšanās sastapt šo 
enerģisko, pozitīvi noskaņoto 
latgalieti, kura kopj vectēva zemi 
un audzē tīršķirnes zirgus. Ie-
klausoties saimnieces stāstā, ie-
pazinām dzīvi un darbu sētā. 

Zemnieku saimniecības “Kur-
mīši” ārstniecības augu lauki 

atrodas ekoloģiski tīrā vidē. 
Kopš 1994.gada tiek audzēti ap 
30 ārstniecības augu veidi. Uz-
klausot saimnieka stāstījumu, 
aplūkojām laukus un baudījām 
dažādu zāļu tēju uzlējumus, iz-
jūtot neatkārtojamo aromātu un 
saules enerģijas uzkrāto spēku. 
Iegādājāmies sev tīkamākās tē-
jas un ziedes, atvēsinoša lietus 
pavadīti turpinājām ceļojumu. 

Divu dienu ceļojums noslē-
dzās Aglonas novada “Meži-
nieku” mājās. Mūs sagaidīja 
latgaliešu folkloras kopa ar mu-
zikālu sveicienu, iesaistījāmies 
kopīgā sadziedāšanā un sadan-
cošanā. Bija launaga laiks, un sē-
dāmies pie glīti klātiem galdiem 
kā dārgi ciemiņi. “Mežinieku” 
mājās mēs šo godu saņēmām. 
Baudījām latgaliešu virtuvi, gar-
šoja lieliski. 

Mājiniekiem ciema kukulim 
iegādājāmies bioloģiski audzē-
tas produkcijas maizīti, sierus 
un gaļas izstrādājumus. Bija vēla 
vakara stunda. Posāmies mājup-
ceļam. Ir ticējums, ka mājupceļš 
ir īsāks, bet atgriezāmies vien 
pēc pusnakts. Baudījuši Dauga-
vas loku skaistumu un sastapto 
cilvēku dvēseles siltumu, nā-
kamās nedēļas garumā domās 
pārcilājām redzēto un izjusto, 
pārliecinājāmies, cik skaistas un 
neatkārtojamas ainavas ir tepat 
Latvijā!

Tiksimies 16. jūlijā nākamajā 
ceļojumā pa mūsu mīļo zemīti!

un kultūrvēstures piemineklis, 
kura platība ir ap 150 ha. Tas ir 
pēdējais bastionu tipa cietoksnis 
pasaulē, viens no populārāka-
jiem apskates objektiem. Cietok-
šņa iekšējā apbūvē saglabājušās 
80 ēkas, tās savieno ar desmit 
ielām. Restaurēti Nikolaja vārti, 
kas 2014. gadā atzīti par gada la-
bāko restaurāciju Latvijā. Atjau-
nots arī koka tilts. Gida pavadībā 
izgājām mazo loku un vienas 
stundas laikā uzzinājām daudz 
nezināmā par cietokšņa vēsturi. 

Sventes muiža atrodas Dau-
gavpils novadā. Muižas kungu 
māja celta 1912.gadā. Pēc mui-
žas atsavināšanas tur atradās 
Sventes pamatskola. 

Tagad atjaunotā ēka ir privā-
tīpašums, viesu nams ar 12 is-
tabām. Muižas saimniecības ēkā 
iekārtots militārās kara tehni-
kas muzejs. Plānots atjaunot arī 
muižas parku. 

Latgales laukos Dubnas upes 
krastā, senatnīga parka ieskauta, 
atrodas Ārendoles muiža. Līdz 
mūsdienām muiža saglabājusies 
salīdzinoši labā stāvoklī.  Mui-
žas kungu māja iekļauta valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu 
sarakstā. Rūpīgi restaurētajā 
muižā atrodas lielākā antīku in-
terjera priekšmetu kolekcija Lat-
galē. Viena no retajām ēkām Lat-
vijā, kurā saglabājušās oriģinālās 
durvis, kāpnes, logi un pat stikli. 
Muižas saimniece sniedza plašu 
stāstījumu par Latgales vēsturi, 
valodu, agrāko dzīvi muižā un 
cilvēku likteņgaitām, kā arī par 
ēku atjaunošanas un restaurāci-
jas procesu. Muižas senatnīgajā 
parkā aug dažādu sugu koki un 
krūmi, kā arī leģendām apvītais 
miera, mīlestības un labas gribas 
simbols, maģiskais augs – baltais 
āmulis. Laiks ir nepielūdzams, 
atvadījāmies no laipnās saimnie-
ces un devāmies uz nakšņošanas 
vietu Rušonas ezera krastā. 

Pavasara spirgtuma piepildīts 
atausa ceļojuma otrās dienas rīts 
viesu namā “Silmalas”. Izguldīti 
baltos palagos un veldzējušies 
rīta peldē ezerā vai dušā, ieturē-
jām saimnieces sarūpētās bro-
kastis, pateicāmies par sirsnīgo 
uzņemšanu un turpinājām ceļo-
jumu. 

Agrajā rīta stundā pirmā 
pietura – Kristus Karaļa kalns. 
Dieva svētība un labestība jū-

tama pārpārēm. Baudot cilvēku 
dvēseles pieskārienu, veidojot 
gan Krusta ceļa tēlus, gan košos 
apstādījumu. Baltais dievnams 
kalnā, ielejā dīķi varžu koris, tu-
vējā birzī dzeguzes balss, svēt-
nīcā sastaptā Marijas kundze – 
labākā svētība visai dienai. Šeit 
laiks apstājas. 

Krāslavas pilsētā mūsu grupu 
sagaidīja gide Elīna. Sekojām vi-
ņas aicinājumam iepazīt nozīmī-
gāko kultūrvēstures un arhitek-
tūras pieminekli grāfu Plāteru 
pils kompleksu, 1791. gadā 
celto kungu māju, ko krāslavieši 
lepni sauc par pili ar baroka stila 
parku. Apmeklējām muzeju un 
pa atjaunotiem celiņiem stai-
gājos, baudījām unikālu skatu 
uz Daugavas lokiem. Krāslava ir 
viena no skaistākajām, tūristu 

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) Daugavpils, Baus-
kas, Cēsu, Jelgavas, Liepājas, 
Limbažu, Ludzas, Ogres, Rēzek-
nes, Rīgas, Talsu un Valmieras fi-
liāles aicina biedrības un nodibi-
nājumus līdz šī gada 28.jūnijam 
pieteikties pasākuma ”Darbam 
nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” īstenoša-
nai un iesaistīt bezdarbniekus 
vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
darbā sabiedrības labā bez no-
lūka gūt peļņu, ja pasākuma īs-
tenošanas vietu plānots izveidot 
kādā no minēto filiāļu apkalpo-
šanas teritorijām. 

Pieteikties pasākuma īsteno-
šanai var jebkura Latvijā reģis-
trēta biedrība vai nodibinājums, 
izņemot politiskās partijas. NVA 
nevalstiskajām organizācijām 
palīdzēs izvēlēties to darbības 
specifikai un prasībām atbilsto-
šus kandidātus no NVA reģistrē-
tajiem bezdarbniekiem vecumā 
no 18 līdz 29 gadiem. Darba 
pienākumi biedrībā vai nodibi-
nājumā pasākuma dalībniekam 
būs jāveic piecas dienas nedēļā: 
ne mazāk kā 4 stundas un ne vai-
rāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes 
ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 

mēnešiem. 
Bezdarbnieks, piedaloties 

pasākumā, no NVA saņems sti-
pendiju  5 eiro dienā, stipendijas 
apmērs mēnesī tiks aprēķināts 
atbilstoši nostrādātām dienām. 
NVA pasākuma dalībnieku ap-
drošinās pret nelaimes gadīju-
miem, kā arī apmaksās veselības 
pārbaudi, ja tā ir paredzēta nor-
matīvajos aktos par obligātajām 
veselības pārbaudēm. Ja darbā 
sabiedrības labā tiks iesaistīts 
bezdarbnieks ar invaliditāti, ne-
pieciešamības gadījumā pasā-
kuma īstenošanas vieta viņam 
jāizveido dzīves vietā vai funk-
cionāli jāpielāgo darba vidē, no-
drošinot brīvu piekļuvi un pār-
vietošanos. 

Kā nevalstiskajām organizā-
cijām pieteikties pasākuma īste-
nošanai? 

1. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma 

un jāpievieno prasītā informā-
cija.

2. solis
Aizpildītais pieteikums līdz 

šī gada 28. jūnijam jāiesniedz 
vai jānosūta pa pastu NVA filiā-
lei Daugavpils, Bauskas, Cēsu, 
Jelgavas, Liepājas, Limbažu, 
Ludzas, Ogres, Rēzeknes, Rīgas 
reģionālajā, Talsu, Valmieras 
filiālē. (Visu NVA filiāļu kontak-
tinformāciju pieejama NVA mā-
jaslapā.) 

NVA filiāle organizēs Aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īs-
tenotāju izvēles komisiju, kas 
izskatīs pieteikumu atbilstību 
pasākuma nosacījumiem un pie-
ņems lēmumu apstiprināt vai 
atteikt nevalstiskajai organizā-
cijai pasākuma īstenošanu. Par 
pieņemto lēmumu NVA filiāle in-
formēs nevalstisko organizāciju 
un pozitīvas atbildes gadījumā 
aicinās piedalīties bezdarbnieku 
atlasē un slēgt līgumu par pasā-
kuma īstenošanu.

Pasākums ”Darbam nepiecie-
šamo iemaņu attīstība nevalstis-
kajā sektorā” tiek īstenots Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) projekta 
“Atbalsts bezdarbnieku izglītī-
bai” ietvaros. 

Biedrības un nodibinājumi 
var pieteikties bezdarbnieku 
iesaistei darbā sabiedrības labā

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais fonds

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

Foto: Valda Indrēvica

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5c8f58ce5b9a38.96326895.doc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
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Latvijas Tautas Sporta asoci-
ācija un Ziemeļvidzemes atlētu 
savienība laikā no 28. maija līdz 
2. jūnijam kopīgi organizēja pasā-
kumu “Veselības nedēļa”, kas šogad 
pulcēja dalībniekus no Valmieras, 
Kocēnu un Pārgaujas novadiem. 

“Veselības nedēļa” tiek rīkota 
starptautiska mēroga projekta 
“Move” ietvaros. Projekta mērķis ir 
līdz 2020. gadam iesaistīt 100 mil-
jonus Eiropas iedzīvotāju fiziskās 
aktivitātēs. Veselības nedēļas laikā 
tika organizētas bezmaksas sporta 
nodarbības.

Pasākuma organizators 
Haralds Bruņinieks

12. JŪLIJS
RAISKUMA ESTRĀDĒ
20.00 Pārgaujas novada amatierkolektīvu koncerts 
21.30 “Zili brīnumi” eksperimenti – saldējums ar šķidro slāpekli  
22.30 grupas “Dzelzs vilks” akustiskais koncerts  

13. JŪLIJS 
STRAUPES ESTRĀDĒ UN TĀS APKĀRTNĒ
13.00 – 13.50 Liepājas leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte”, 

Straupes estrādē
13.00 – 17.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, Straupes 

estrādes apkārtnē
13.00 – 17.00 Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem – 

sapņu ķērāju, nozīmīšu, magnētiņu, gaismas laternu 
un Charo skulptūru darbnīcas, Straupes estrādē

13.00 – 17.00 Sejiņu apgleznošana un lielie burbuļi, Straupes 
estrādes apkārtnē

13.00 – 18.00 Driftkarti - lieliem un maziem braukt gribētājiem, 
basketbola laukumā

13.00 – 18.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem, Straupes estrādes 
apkārtnē

13.00 – 19.00 Brauciens pa Straupi ar retro automašīnu – 
kabrioletu UAZ 469 – iespēja izbraukt pa Straupes 
vēsturisko centru.  Basketbola laukums

14.00 – 16.00 Izjādes ar ponijem, aiz Straupes estrādes
14.00 – 16.00 Foto orientēšanas, ap Straupes estrādi  

STRAUPES BAZNĪCĀ
17.30 Svētbrīdis, Straupes kora koncerts 
18.15 Svētku gājiens kopā ar pūtēju orķestri “Cēsis” no Straupes 

baznīcas uz estrādi

STRAUPES ESTRĀDĒ
19.00 Izrāde Pēc A. Brigadares lugas motīviem “Lielais loms”. 

Dzīvesprieks un dullības gars kopā ar krāšņu aktieru buķeti, 
ko veidojuši režisori Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. 
Lomās: Artis Drozdovs, Romāns Bargais, Evija Skulte, 
Voldemārs Šoriņš, Indra Burkovska, Raimonda Vazdika, 
Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Juris Kalniņš vai 
Jānis Kirmuška un Pārgaujas novada amatiermākslas deju 
kolektīvi. 

21.15  Balle ar grupu “KEKSI”
00.00  Svētku salūts
00.15 Balle ar grupu “LAIKA UPE”

Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas, izņemot braucienam ar 
retroauto. Papildus informācija pa tālr. 29171764 (Solveiga) vai 
26359939 (Santa).
Sekojiet līdzi svētku programmai un aktualitātēm uz Pārgaujas 
novada informācijas stendiem, Pārgaujas novada mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv, 
Facebook  “Pārgaujas novads”,  Twitter @Pargaujasnovads 
un Instagram @Pargaujasnovads
Pasākumu finansē Pārgaujas novads.

Solveiga Ruska,
Kultūras pasākumu organizatore

Pārgaujas novads 12. un 13. 
jūlijā atzīmēs 10 gadus kopš 
novada izveides. Šogad novada 
svētku pirmais vakars plānots 
Raiskuma estrādē, kur apmek-
lētājiem būs iespēja dzirdēt un 
redzēt novada amatiermākslas 
kolektīvus. Raiskuma estrādē 
uzstāsies – vokālie ansambļi 
“Laika ritmi” un “Pārgaujas 
lakstīgalas”, kā arī deju kolektīvs 
“Idumeja”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Straupe”, senioru deju 
kolektīvs “Munsturis” un deju 
kopa “Papardīte”. 

Pēc Pārgaujas novada ama-
tierkolektīvu koncerta svētku 
apmeklētājus sagaidīs “Zili brī-
numi” eksperimenti ar šķidro 
slāpekli, kur apmeklētājiem būs 
iespēja nogaršot saldējumu, kas 
tapis teju -200 grādos. Paša ek-
sperimenta vadītājs saka, ka būs 
mākoņi, būs -200 grādos cepti 
zefīri un būs garšīgs garāžas sal-
dējums!

Saldējumu iestiprināju-
šies estrādē sagaidīs rokgrupa 
“Dzelzs vilks” ar akustisko kon-
certu, kas arī noslēgs Pārgaujas 
novada svētku pirmo vakaru.

Grupa “Dzelzs Vilks” ir četru 
mūziķu alternatīvā roka grupa, 
kas kopā muzicē jau 28 gadus. 
Grupa pārsvarā spēlē alternatīvo 
roku un poproku, taču ir izde-
vuši arī albumus folkroka stilā.

Otrajā svētku dienā svētku 
apmeklētāji aicināti uz Straupes 
estrādi, kur dienas gaitā lieliem 
un maziem svētku apmeklētā-
jiem būs iespēja radošās darbnī-
cās izgatavot katram savu sapņu 
ķērāju, nozīmīti, magnētiņu, 
gaismas laternu un Charo skulp-
tūru. 

Pašiem mazākajiem par 
prieku uzstāties Liepājas leļļu te-
ātra aktieri ar izrādi “Sarkangal-
vīte”. Cauri gadsimtiem šī brāļu 
Grimmu pasaka pasniegta dažā-
dās versijās. Šoreiz Liepājas leļļu 
teātra radošā komanda izstāstīs 
stāstu rotaļīgi un viegli. Sarkan-
galvīte satiek mežā arī vardi, 
žurku un vilku, bet šis vilks nav 
ļauns. Viņš ir tikai apvainojies, 
ka visi aizmirsuši viņa dzimša-
nas dienu. Arī vecmāmiņa tikai 
netīšām “apēdas”, par ko vilks 
ir patiešām nelaimīgs. Protams, 
pasakā viss beidzas labi un ne-
maz nav bailīgi. Izrāde domāta 
skatītājiem no trīs gadu vecuma.

Svētku laikā darbosies arī ne-
liels amatnieku un mājražotāju 
tirdziņš. Mazos bērnu ieprieci-
nās sejiņu apgleznošana, lielie 
burbuļi un piepūšamās atrakci-
jas kā arī iespēja izjāt ar poni-
jiem. Asas izjūtas un jautrību būs 
iespējams izmēģināt braucot ar 
Drift-kartiem. Savas braukšanas 
prasmes būs iespēja pilnveidot 
kā bērnam, jaunietim un arī 
pieaugušajam. Bet tie, kas labāk 
izvēlas nevis paši vadīt kādu no 
Drift-kartiem, tiem būs iespēja 
doties izbraucienā ar retro auto 
– kabrioletu UAZ 469. Brauciena 
maršruts būs pa Straupes vēstu-
risko centru. 

Dienas gaitā būs iespēja arī 
piedalīties foto orientēšanās 
sacensībās. Lai piedalītos ko-
mandā jābūt 2-5 cilvēki un kat-
rai komandai jābūt vismaz vie-
nam fotokamerai vai telefonam, 
kur ir iespēja nofotografēties pie 
meklētajiem objektiem. Labākās 
trīs komandas apbalvos pirms 
izrādes “Lielais loms”. 

Kā ik gadu arī šogad Straupes 
baznīcā pulcēsimies uz svētbrīdi, 
baznīcā uzstāsies arī Straupes 

Svinam svētkus kopā – 
Pārgaujas novadam 
10 gadu!

koris ar nelielu koncertu. Pēc 
svētbrīža baznīcā, ikviens iedzī-
votājs, uzņēmējs jebkurš, kurš 
jūt piederību Pārgaujas nova-
dam aicināts piedalīties gājienā 
no Straupes baznīcas uz Strau-
pes estrādi, gājienu bagātinās 
pūtēju orķestris “Cēsis”.

Nonākot estrādē, apmeklētā-
jus priecēs izrāde “Lielais loms”, 
kas tapusi pēc A.Brigadares 
lugas motīviem. Izrādi caurvij 
dzīves prieks un dullības gars. 
Izrādi veidojuši divi režisori Ju-
ris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. 
Lomās: Artis Drozdovs, Romāns 
Bargais, Evija Skulte, Voldemārs 
Šoriņš, Indra Burkovska, Rai-
monda Vazdika, Ance Kukule, 
Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, 
Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška 
un iesaistās arī Pārgaujas no-
vada amatiermākslas deju ko-
lektīvi. 

Ballē varēs dzirdēt gan roc-
k&roll klasikas pērles grupas 
“Keksi” īpašajā aranžējumā, kā 
arī grupas oriģināldziesmas. Šajā 
vakarā ikvienu svētku apmeklē-
tāju sagaida īsts rokenrols!

Pusnaktī būs iespēja vērot 
krāšņu svētku uguņošanu, kam 
sekos balles turpinājums ar 
grupu “Laika Upe”. Tajā apvie-
nojušies pieci jauni un talantīgi 
mūziķi – katrs ļoti atšķirīgs, bet 
tieši tas viņus vieno un veido 
grupas harizmu. Optimisms ir 
grupas devīze un ceļvedis turp-
mākajiem sasniegumiem. Grupa 
“Laika Upe” šogad bija redzama 
arī starp Supernovas dalībnie-
kiem cīņā par biļeti uz Eirovīziju. 

Ieeja uz visiem pasākumiem 
bez maksas, izņemot braucienu 
ar retro auto.

Papildus informācija pa 
tālr. 29171764 (Solveiga) vai 
26359939 (Santa).

Sekojiet līdzi svētku prog-
rammai un aktualitātēm uz 
Pārgaujas novada informācijas 
stendiem, Pārgaujas novada mā-
jaslapā www.pargaujasnovads.
lv, Facebook  “Pārgaujas novads” 
un Instagram @Pargaujasno-
vads

Veselības nedēļas ietvaros
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums  

“Pārgaujas Novada Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs:  Pārgaujas novada pašvaldība.  

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv  Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja  materiālu un avīzes tapšanā!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 
 ir notikusi saskaņā ar fizisko personu  datu aizsardzības regulu.

Straupes lauku 
labumu tirdziņā 
Straupes zirgu pastā 
       7. jūlijā 
no pl. 11.00 līdz 17.00

21. jūlijā tirdziņš darbosies parastajā 
laikā no pl. 11.00 līdz 15.00

Tālr. 29464946

Kapu svētki Straupes pagastā 21. jūlijā:
• plkst. 11.00 Pārupes kapos
• plkst. 13.00 Vecajos kapos

Kapu svētki Stalbes pagastā 27. jūlijā:
• plkst. 13.00 Daibes kapos

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

ar grupu “Jūrkanti”

ieeja bez maksas

STRAUPES ESTRĀDĒ

IELĪGOŠANA
AR AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM

IEEJA BEZ MAKSAS

22. JŪNIJĀ  PLKST. 20.00

Pasākuma laikā tiks fotografēts

BALLE
STRAUPES ESTRĀDĒ AR GRUPU MERC

IEEJAS MAKSA 2.50
SPORTA SVĒTKU DALĪBNIEKIEM
BEZ MAKSAS27.

JŪLIJS
22.00

29. jūnijā plkst. 19.00 Ungurmuižā vasarīgi dzirkstošā 
programmā satiksies Mocarta opermūzikas skaistākie 
fragmenti ar mūziklu nebeidzamo šarmu. Koncerta pir-
majā daļā skanēs ārijas, dueti un ansambļi no tādām 
V. A. Mocarta kā “Dons Žuans”, “Cosi fan tutte”, “Figaro 
kāzas” un “Burfju flauta”. Otrajā daļā skanēs fragmenti 
no Dž. Geršvina operas “Porgijs un Besa”, L. Bernsteina 
mūzikla “Vestsaidas stāsts” un operetes “Kandids”, R. Ro-
džersa mūzikla “Mūzikas skaņas”, kā arī citi skaņdarbi no 
amerikāņu mūzikliem. 

Koncertā piedalīsies: LNOB trio Ilzes Ozoliņas vadībā, 
solisti: Laura Teivāne, Perīna Madefa (Perrine Madoeuf), 
Evita Zālīte, Ilona Bagele, Mihails Čuļpajevs, Rihards Mil-
lers. Koncertu vada muzikoloģe, Latvijas Radio 3 ”Kla-
sika” programmu vadītāja Liene Jakovļeva 

Ieeja 15,00 EUR (10,00 EUR studentiem un senioriem) 
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, vai Ungurmuižā pirms 
koncerta.

6. jūlijā plkst. 22.30 filma “BLAKUS”
pie Stalbes tautas nama (Rundā).

Filmas sižets: Luīze un Kaspars nejauši satiekas 
braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimi-
ņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – no brū-
košas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi 
sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko iesākt 
ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens 
pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sa-
režģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā...

Anta Aizupe un Āris Matesovičs režisores Alises 
Zariņas pilnmetrāžas spēlfilmā “Blakus” – spilgts, ko-
misks, mazliet traģisks, mēreni optimistisks un ārkār-
tīgi patiess stāsts par to, kā ir būt jaunam 21. gadsimtā.

Ieeja bez maksas.

27. jūlijā Pārgaujas novada sporta svētki Straupē
 Programmā:
 • 9.00 Skrējiens “Apkārt Riebiņam” (vīrieši, sie-

vietes, seniori, seniores, jaunieši, jaunietes, zēni (divas 
vecuma grupas), meitenes (divas vecuma grupas), mazie 
bērni. Vecumam atbilstoši distanču garumi.

 • 11.00 Strītbols. Spēle pēc strītbola noteikumiem. 
Komandā 3 dalībnieki.

 • 11.00 Futbols. Komandā 5 spēlētāji (4 spēlētāji + 
vārtsargs)

 • 11.00 Smilšu volejbols. Komandā 2 dalībnieki. 
Ja pieteiksies vismaz 3 sieviešu pāri – būs sieviešu ko-
mandu vērtējums.

 • 12.00. Zoles spēle
 • Šautriņu mešana
 • Volejbola servju konkurss „PRECĪZĀ SERVE”
 • Atrakcija “Ērik, uznes mani kalnā”. “Lāsmiņai” 

jāsver vismaz 50 kg.
 • “Basketbiatlons”
Plānoti arī citi sacensību veidi.
Bērniem līdz 12 g. v. būs piepūšamās atrakcijas
Precīzāka informācija, kā arī pasākuma nolikums 

tiks ievietots Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv
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