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

Viens no gaidītākajiem vasa-
ras pasākumiem bez šaubām ir 
Saimniekballe, kas ir pasākuma 
“Sakopta un videi draudzīga sēta 
Pārgaujas novadā” kulminācija. 
Šogad sakopto sētu saimnieki ti-
kās Ungurmuižā 17. augustā.

Jau kopš 2010. gada, kad 
Straupes, Stalbes un Raiskuma 
pagasti veidoja Pārgaujas no-
vadu, par kopīgu tradīciju kļuva 
pasākums “Sakopta un videi 
draudzīga sēta Pārgaujas no-
vadā”, kad ikgadu notika komi-
siju viesošanās saimnieku sētās 
katrā pagastā. Ar šī pasākuma 
palīdzību Pārgaujas novada paš-

Saimniekballe šogad 
citā formātā

valdība vēlas sekmēt novada 
teritorijas sakopšanu, veicināt 
novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
labo gribu ne tikai sakopt savu 
sētu, bet arī saimniekot videi 
draudzīgi un energoefektīvi, kā 

arī celt pašu iedzīvotāju lep-
numu un pašapziņu par savu no-
vadu, saliedēt tuvākus un tālākus 
kaimiņus un, protams, palielināt 
novada atpazīstamību nacionālā 
mērogā. Šogad pasākumam tika 
piešķirts cits formāts. Ieklauso-
ties iedzīvotāju un komisijas ie-
teikumos, tika nolemts, ka sētu 
apsekošana turpmāk notiks ik 
pa trīs gadiem. Neskatoties uz to, 
ka sētu vērtēšana netika veikta, 
Saimniekballe tomēr notika. Arī 
tai tika piešķirts cits formāts – 
kopīgi atskatījāmies uz iepriek-
šējos gados paveikto, notika Pār-
gaujas novada videovizītkartes 
pirmizrāde, kā arī bija iespēja 
noskatīties video par tām sētām, 
kuras iepriekšējos gados saņē-
mušas nomināciju “Gada sēta”. 

Turpinājums 3. lpp.

Atklātas jaunās 
bibliotēku telpas
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārmaiņas piedzīvojušas di-
vas no trijām Pārgaujas novada 
bibliotēkām. Jaunas telpas ie-
guvušas Raiskuma un Straupes 
pagastu bibliotēkas. 15. augustā 
notika abu bibliotēku jauno 
telpu atklāšanas pasākumi. 

Plkst. 10.00 atklāšanas pasā-
kums notika Raiskuma pagasta 

bibliotēkā. Ar skanīgām dzies-
mām uz Raiskuma muižas sliek-
šņa pasākuma viesus sagaidīja 
Lāsma Vasmane-Mašina. Pēc 
sarkanās lentas pārgriešanas, 
izskanēja laba vēlējumi gan no 
pašvaldības vadības, gan sadar-
bības partneriem, gan bibliotē-
kas lasītājiem. Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents vēlēja, lai bibliotēka vien-
mēr būtu ļaužu pilna, jo nu tā ir 
pieejamāka un ērtāka visiem. 

Turpinājums 3. lpp.

Mācību gada atklāšanas pasākumi Pārgaujas 
novada izglītības iestādēs 2. septembrī

Straupes pamatskolā 
plkst. 9.00

Straupes pamatskolas skolēnu vecāki tiek aicināti 
uz vecāku kopsapulcēm:
• 30. augustā plkst. 17.00 pirmsskolas vecuma bērnu vecāki;
• 2. septembrī pēc svinīgā mācību gada atklāšanas pasākuma 
pamatskolas vecuma bērnu vecāki.

Stalbes pamatskolā 
• plkst. 10.00 (1.–9. klase)
• plkst. 9.00 Zinību dienas svētku brīdis pirmsskolas 
 vecuma bērniem (bērni tiek gaidīti jau no plkst. 7.00)

Stalbes pamatskolas struktūrvienībā 
pirmsskolas izglītības iestādē “Auciems” 
bērni tiek gaidīti no plkst. 7.00. 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā 
plkst. 12.00

Lai skolēniem, pedagogiem, kā arī skolu darbiniekiem 
un skolēnu vecākiem jaunais mācību gads atnes ne tikai 

jaunas zināšanas, bet arī vēlmi tiekties pēc arvien jauniem 
izaicinājumiem un patiesu interesi savas zinības nodot tālāk. 

Lai zināšanas būtu tas dzinējspēks, kas liek mainīt pasauli! 
Sveiciens Zinību dienā!

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Saimniekablle 2019. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un pasākuma vadītājas Santa 
Kušķe (no kreisās) un Solveiga Ruska. Foto: Iluta Beķere

Saimniekballi apmeklēja ap 450 cilvēku. Foto: Iluta Beķere

Uzstājas vīru koris "Absolventi". Foto: Iluta Beķere
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Pārgaujas novada mājaslapas mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Nē, 13 balsis

Vai esat apmierināti ar šīs 
vasaras laikapstākļiem?

Jā, 24 balsis
 

2019. gada 26.septembrī no plkst. 
10.00 līdz 16.00 Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) un Eiropas nodarbinātī-
bas dienestu tīkls (EURES) Eiropas darba 
dienu platformā www.europeanjobdays.
eu rīkos starptautisku tiešsaistes darba 
dienu „Darbs un karjera Latvijā”, piedāvā-
jot Latvijas darba devējiem iespēju atrast 
kvalificētus un motivētus darbiniekus, bet 
darba meklētājiem  – darbu Latvijā. Dalība 
pasākumā ir bez maksas!

Piedalīties tiešsaistes darba dienā ai-
cināti darba meklētāji, kuri dzīvo gan 
Latvijā, gan ārvalstīs, un Latvijas darba 
devēji. Tiešsaistes pasākums „Darbs un 
karjera Latvijā” būs arī sava veida tilts, 
kas savienos mūsu valsts darba devējus 
un Latvijas valstspiederīgos, kuri šobrīd 
dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvi-
jas darba tirgū. 

Aicinām darba devējus, kuri meklē 
darbiniekus, un darba meklētājus, kuri 
meklē darbu, jau tagad reģistrēt savu 
profilu Eiropas darba dienu platformā 
(www.europeanjobdays.eu) un pieteikties 
dalībai starptautiskajā tiešsaistes darba 
dienā „Darbs un karjera Latvijā”  (https://
www.europeanjobdays.eu/en/events/
job-and-career-latvia-2019). Reģistrējo-
ties, darba devēji var publicēt vakances 
piemērotu darbinieku atrašanai un ievie-
tot prezentācijas sava uzņēmuma starp-
tautiskās atpazīstamības veicināšanai, 
savukārt darba meklētāji, jau tagad reģis-
trējoties Eiropas darba dienu platformā, 
var pieteikties vēlamajai vakancei un ie-
plānot darba intervijas laiku tiešsaistē pa-
sākuma dienā – 26. septembrī. 

Tiešsaistes darba diena „Darbs un kar-
jera Latvijā” tiek rīkota sadarbībā ar Lat-
vijas Republikas Ārlietu ministriju, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūru, Vides 

aizsardzības un reģionālas attīstības mi-
nistriju, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru, Valsts darba inspekciju, “Tele2” 
sociālo kustību “Latvija strādā” un pro-
jektu Your Move. Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras un Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes pārstāvji pasākuma 
laikā tiešsaistē atbildēs arī uz reģistrēto 
lietotāju jautājumiem par darba un dzīves 
apstākļiem Latvijā, darba līguma veidiem, 
sociālajām garantijām, nodokļiem u.c.

 Papildu informāciju var uzzināt, sa-
zinoties ar Eiropas darba dienas EURES 
koordinatoriem Latvijā Ilzi Luīzi Mihai-
lovu (e-pasts: IlzeLuize.Mihailova@nva.
gov.lv, tālr. 67870976) vai Andri Segliņu 
(e-pasts: Andris.Seglins@nva.gov.lv, tālr. 
63429422).

Uzziņai:
Eiropas darba dienu platforma www.

europeanjobdays.eu ir izveidota 2013.
gadā, un to koordinē Eiropas Nodarbinā-
tības dienestu tīkls un Eiropas Komisija.

EURES ir Eiropas valstu nodarbinātī-
bas dienestu un partneru sadarbības tīkls, 
kura uzdevums ir atbalstīt tos darba devē-
jus un darba meklētājus, kuri vēlas izman-
tot Eiropas darba mobilitātes iespējas.

EURES tīklā visā Eiropā strādā EURES 
konsultanti, kas ir specializējušies prak-
tiskos, juridiskos un administratīvos jau-
tājumos saistībā ar Eiropas darba mobili-
tāti starpvalstu un pārrobežu līmenī.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinā-
tības valsts aģentūra (NVA) un tās EURES 
konsultanti NVA filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, 
Liepājā un Rīgā. 

Darba devēji un darba 
meklētāji aicināti 
reģistrēties dalībai 
starptautiskajā 
tiešsaistes darba dienā 
“Darbs un karjera Latvijā”

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

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

Līdz 31.augustam notiks SIA “ZAAO” 
(ZAAO) organizēta izlietotā stikla iepa-
kojuma vākšanas akcija “Stikllotto”, ku-
ras laikā, nogādājot uz EKO laukumiem 
vismaz 10 tukšas stikla pudeles vai bur-
kas, ir iespēja piedalīties balvu izlozē. 

Akcija tika rīkota arī pagājušajā gadā, 
kad mēneša laikā iedzīvotāji pārstrādei 
nodeva vairāk nekā 82 500 stikla iepa-
kojuma vienības jeb 27 tonnas konkrētā 
iepakojuma. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Stiklam 
ir bezgalīgi daudz dzīvību. To var pār-
strādāt atkal un atkal, ražojot jaunas 
pudeles, burkas un dekoratīvos elemen-
tus. ZAAO darbības reģionā pēc EKO 
laukumu apmeklētāju skaita un savāktā 
apjoma redzam, ka aizvien vairāk ir 
tādi iedzīvotāji, kuri ir gatavi šķirot un 
iesaistās piedāvātajā dalīti vāktu atkri-
tumu nodošanas sistēmā. Iespējams, ka 
šogad akcijā nodotais stikla iepakojuma 
daudzums nebūs tik liels cik iepriekš, jo 
no šī gada sākuma 6 pilsētu teritorijās 
Cēsīs, Valmierā, Saulkrastos, Smiltenē, 
Limbažos un Valkā esam attīstījuši savu 
infrastruktūru un tagad privātmāju ie-
dzīvotājiem ir iespēja iepakojumu šķirot 
pie savas mājas namdurvīm, nemērojot 
ceļu līdz EKO laukumiem.”

Akcijā var nodot tikai izlietotas, iz-
skalotas pudeles un burkas. Tās var būt 
saplīsušas. Pudeles un burkas var būt 

ar etiķetēm un metāla vākiem/korķiem. 
Akcijā nevar nodot keramikas pudeles, 
spoguļus, vāzes, fajansa un porcelāna 
traukus, kosmētikas stikla pudelītes un 
trauciņus, jo tiem ir nepieciešams cits 
pārstrādes process.

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka iedzīvo-
tājiem 20 EKO laukumos, simtos EKO 
punktu un pakalpojuma “Videi draudzīgs 
birojs” ietvaros ir iespēja bez maksas no-
dot ne tikai stikla iepakojumu, bet arī pa-
pīra, plastmasas un metāla iepakojumu. 
EKO laukumos privātpersonas var nodot 
arī nolietotu sadzīves elektrotehniku, sa-
dzīvē radušos bīstamos atkritumus, zaļos 
un lielgabarīta atkritumus, būvgružus, kā 
arī lietošanai derīgus apavus.

Akcijas nolikums pieejams uzņē-
muma mājas lapā un pie EKO laukumu 
pārziņiem. EKO laukumu darba laiki 
pieeja mi www.zaao.lv vai zvanot pa 
tālr. 64281250. Akcija ir spēkā tikai ZAAO 
darbības reģionā.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu, šķiro-
šanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadā-
šanu, apglabāšanu un sabiedrības izglīto-
šanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja
Zane Leimane,

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Stikla iepakojuma 
vākšanas akcija 
“Stikllotto”

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. 
Augusta mēnesī jautājām, vai 
iedzīvotāji ir apmierināti ar šīs 
vasaras laikapstākļiem.

Vasara – tas ir atvaļinājumu, 
atpūtas, bet lielai daļai cilvētku 
tieši darbīgākais gada laiks. Cik 
produktīvs tas ir – bieži vien no-
saka laikapstākļi. Vai raža būs 

padevusies, vai kempingu un 
laivu nomas pakalpojumam būs 
pieprasījums. 

Kā savā mājaslapā (www.
meteo.lv) vēsta Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, aizvadītie vasaras mē-
neši bijuši gana silti, kā arī vel-
dzējoši pārspējot pat vairākus 
karstuma un minimālās gaisa 
temperatūras rekordus. Piemē-
ram, ar vidējo gaisa temperatūru 
+18,6 °C 2019. gada jūnijs bija 
par 3,8 °C virs mēneša normas, 
kļūstot par siltāko jūnija mē-
nesi novērojumu vēsturē (kopš 
1924. gada). Iepriekšējais sil-
tākais jūnijs bija 1999. gada ar 

vidējo gaisa temperatūru +18,1 
°C. Savukārt jūlija mēnesis, kas 
ierasti ir siltākais gada mēnesis, 
šogad ar vidējo gaisa tempera-
tūru +16,2 °C bija par 1,2 °C zem 
mēneša normas, kļūstot par 2. 
aukstāko jūlija mēnesi 21. gad-
simtā. Iepriekšējais aukstākais 
21. gadsimta jūlijs bija 2017. 
gadā ar vidējo gaisa tempera-
tūru +16,0 °C. Augusta 1. dekādē 
vidējā gaisa temperatūra Latvijā 
bija +15,1 °C, kas ir 2,3 °C zem 
dekādes normas, savukārt vidējā 
minimālā gaisa temperatūra Lat-
vijā bija +9,8 °C (2,9 °C zemāk 
par normu). Dekādes maksimālā 
gaisa temperatūra +26,6 °C tika 

novērota 7. augustā Bauskā, bet 
minimālā gaisa temperatūra 
+2,7 °C – 5. augustā Rucavā, kas 
ir arī jauns novērojumu stacijas 
5. augusta minimālās gaisa tem-
peratūras rekords.

Septembra jautājums:

Kādas ir jūsu domas par 
gaidāmo administratīvi terito-
riālo reformu?
• Uzskatu, ka gaidāmā reforma 

nav tendēta uz reģionu attīs-
tību un nav vajadzīga;

• Reforma ir vajadzīga;
• Nav viedokļa;

65 %

35 %

http://www.europeanjobdays.eu
http://www.europeanjobdays.eu
http://www.europeanjobdays.eu
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/job-and-career-latvia-2019
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/job-and-career-latvia-2019
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/job-and-career-latvia-2019
http://www.europeanjobdays.eu
http://www.europeanjobdays.eu
http://www.zaao.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.meteo.lv
http://www.meteo.lv
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Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Ik gadu tiek atjaunojoti zivju 
resursi Pārgaujas novada eze-
ros. Šis gads nav izņēmums, un 
pateicoties Raiskuma pagasta 
iedzīvotājiem, ar kuru iniciatīvu 
un atbalstu tika noorganizēta 
6000 tūkstošu zandartu mazuļu 
ielaišana ezerā. Zivju mazuļi tiek 
piegādāti no Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskā institūta BIOR zivju au-
dzētavas “Tome”. 

Informējam, ka šogad ar tika 

Tiek papildināti zivju 
resursi Raiskuma ezerā

apstiprināts projekts “Zivju re-
sursu atjaunošana Pārgaujas no-
vada ūdentilpēs” un jau rudenī 

Turpinājums no 1. lpp.

Savukārt Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas pārstāve Daiga Hofmane izteica 
prieku par sadarbību ar pagasta bibliotēku, 
atzīstot, ka tai ir iespējas kļūt vēl aktīvākai, jo 
skolēni ar kustību traucējumiem arī var biblio-
tēkā iekļūt bez problēmām. Bibliotekāre Gita 
Vilciņa atklāšanas pasākuma apmeklētājus ie-
pazīstināja ar bibliotēkas veidošanās vēsturi 
Raiskuma pagastā, kā arī pateicās ikvienam, 
kas palīdzējis, lai Raiskuma bibliotēka taptu 
tāda, kādu mēs to redzam tagad. 

Muzikālu pārsteigumu sagādāja mūziķis 
Hardijs Madzulis. 

Plkst. 12.00 savas durvis viesiem un lasītā-
jiem vēra arī Straupes pagasta bibliotēka, kur 
atklāšanas pasākuma viesus ar melodiskiem 
skaņdarbiem gaidīja Emīlija Kate Tomsone 
un Pauls Ēriks Skujiņš. Kad sarkanā lenta bija 
pārgriezta, priekšsēdētājs Hardijs Vents vēlēja, 
lai esošie bibliotēkas lasītāji atrod ceļu arī uz 
šīm telpām, jo tās atrodas vien dažus metrus 
tālāk. Savukārt Cēsu centrālās bibliotēkas vadī-
tāja Natālija Krama novēlēja skatīties nākotnē 
tikai ar pozitīvu skatu un ikvienas pārmaiņas 
uztvert labvēlīgi. 

Aicinām bibliotēku lasītājus apmeklēt bib-
liotēkas to jaunajās telpās ierastajā darba laikā. 

Atklātas jaunās 
bibliotēku telpas

Turpinājums no 1. lpp.

Par muzikālo noformējumu 
gādāja Ainars Mielavs un Aigars 
Voitišķis. 

Pārsteigums visiem bija Rī-
gas kultūras un atpūtas centra 
“Imanta” vīru kora “Absolventi” 
(mākslinieciskais vadītājs Ed-
gars Vītols, diriģents Arvīds 
Platpers, kormeistars Edgars 
Brinķis) uzstāšanās, jo tā ie-
priekš netika izziņota. 

Vīru koris šo nedēļas nogali 
pavadīja atpūtas bāzē “Ķecis”, 
kur norisinājās viņu ikgadējā 
nometne. Viņi labprāt izmantoja 
iespēju uzstāties Saimniekballē 
un saņēma skaļas skatītāju ovā-
cijas. Arī “Ķecis” īpašnieks Ver-
ners Putniņš ir viens no kora 
dziedātājiem. 

Neatņemama un pieprasīta 
Saimniekballes sastāvdaļa ir lo-
terija, kurā māju saimniekiem 
iespējams laimēt īpašas balvas, 
ko sagādājuši novada uzņēmēji, 
mājražotāji, ražotāji, amatnieki 
un rokdarbnieki: Marta Martin-
sone-Kaša, “Braslas Priedes”, 
“Dizaina Aleja”, PKS “Straupe”, 

Saimniekballe 
šogad citā 
formātā

“Dižvīra mājas pelmeņi”, “Rais-
kuma Labumu darītava”, Z/S 
“Ūdensrozes”, “Martinsons.lv”, 
atpūtas bāze “Ruckas ezers”, 
kempings “Ungurs”, Bioloģiskā 
saimniecība “Eicēni”, SIA “Real 
Bread” – kafejnīca “Zem Ozola” 
un veikals “Senā Hanza”, biškopis 
Mārtiņš Krauklis, “Aijas kūkas”, 
amatnieks Reinis Lācis, “Kiukīšu 
kārumi”, “Unguri”, Dace Reiziņa, 
kempings “Apaļkalns”, “Autostal-
lis”, Guna Rukšāne, Dace Eihen-
bauma, “AJ Furniture”, “Dabas 
Spēks”, z.s. “Papardes”, mājas 
“Lāpsalas” no Raiskuma pagasta.

Paldies visiem, kuri šogad at-
balstīja loteriju ar savu produk-
ciju. Pateicoties uzņēmējiem, kā 
arī pašvaldībai, tika izlozētas 
58 balvas. Notika arī balle, kurā 
par deju mūziku gādāja grupa 
“Lauku muzikanti” un balles 
laikā pasākuma viesiem bija ie-
spēja atskatīties uz iepriekšējos 
gados tapušo fotomateriālu no 
Saimnieku sētām. Kopumā Saim-
niekballi apmeklēja ap 450 cilvē-
kiem. Tas ir skaitlis, kas kārtējo 
reizi apliecina – Saimniekballei 
būt!

Bibliotēku pakalpojums tiek nodrošināts tā pat kā ie-
priekš – pieejams plašs grāmatu klāsts, jaunākie laik-
raksti, žurnāli, kā arī publiskais internets.  

Pamatojoties uz Pārgaujas 
novada domes 2019. gada 18. jū -
lija sēdes lēmumu nr. 99 “Par 
Pārgaujas novada integrētās 
Attīstības programmas 2020.– 
2026. gadam 2. redakcijas no-
došanu publiskai apspriešanai” 
(sēdes protokols Nr. 8, 3.§), tiek 
uzsākta Pārgaujas novada attīs-
tības programmas 2020.–2026. 
gadam projekta 2. redakcijas 
publiskā apspriešana.  

Publiskās apspriešanas ter-
miņš tiek noteikts no 2019. gada 
1. augusta līdz 2019. gada 30. 
augustam. Publiskās apsprieša-
nas laikā interesenti klātienē vai 
elektroniski ar Attīstības prog-
rammas projekta 2. redakcijas 
materiāliem var iepazīties:

• Pārgaujas novada pašval-
dības mājaslapā www.pargau-
jasnovads.lv sadaļā “Attīstības 
plānošana”;

• Pārgaujas novada pašval-
dības administratīvajā ēkā “Tau-
tas nams”, Plācis, Pārgaujas no-
vads, darba dienās no plkst. 8.00 
līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00 

Paziņojums par Pārgaujas 
novada integrētās 
Attīstības programmas  
2020-2026. gadam 
2. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu

(trešdienās līdz 18.00 un piekt-
dienās līdz 16.00);

• Valsts vienotā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geo-
latvija.lv.

Rakstveida priekšlikumi un 
ieteikumi iesniedzami klātienē 
Pašvaldības administratīvajā 
ēkā “Iktes”, Stalbe, vai elektro-
niski uz e-pasta adresi pargau-
jasnovads@pargaujasnovads.lv.

Publiskās apspriešanas laikā 
notiks sabiedriskā apspriede, 
kurā Attīstības programmas 
izstrādātājiem un pašvaldības 
pārstāvjiem varēs uzdot intere-
sējošos jautājumus. 

Publiskās apspriešanas 
sapulce notiks 2019. gada 
26. augus tā plkst. 17.00 Pār-
gaujas no vada pašvaldības 
administratīvajā ēkā “Iktes”, 
Stalbe, Pārgaujas novads. 

Jautājumu gadījumā vērsties 
pie Pārgaujas novada pašvaldī-
bas teritorijas plānotāja Ing-
vil da Krišjāņa Baltpurviņa, tālr. 
27809705, e-pasts krisjanis.balt-
purvins@pargaujasnovads.lv.

Raiskuma ezerā ar Zivju fonda 
atbalstu tiks ielaisti 10 000  tūk-
stoši ālantu zivju mazuļi.

Bibliotēkas telpu atklāšanas pasākuma viesi Raiskumā. Foto: Iluta Beķere

Foto: wikipedia.org

Atklājot jaunās bibliotēku telpas Straupē. Izpilddirektore 
Maruta Drubiņa un domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 
Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
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Lai sekmētu ugunsdrošības 
uzlabošanos valstī, no 1.augusta 
līdz 31.oktobrim Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) veiks dzīvojamo māju 
iedzīvotāju aptauju un konsultēs 
par ugunsdrošību dzīvesvietās. 

2018.gadā valstī reģistrēti 
9134 ugunsgrēki, kuros cieta 
302 cilvēki, bet gāja bojā 81. No 
visiem ugunsgrēkiem 2087 jeb 
gandrīz 23% bija izcēlušies tieši 
dzīvojamās mājās un, analizējot 
šos ugunsgrēkus, var secināt, ka 
vairumā gadījumu degšanas pla-
tības ir ļoti nelielas – tās nepār-
sniedza 1m2, turklāt izcelšanās 
vieta biežāk bijusi virtuve. 

VUGD priekšnieka vietnieks 
pulkvežleitnants Mārtiņš Balt-
manis skaidro: “Nezināšana, 
neuzmanība, neapdomīga rīcība 
vai pārgalvība joprojām noved 
pie traģiskiem ugunsgrēkiem 
ar cietušiem vai bojāgājušiem 
cilvēkiem, lai gan daļu no šīm 
ugunsnelaimēm varēja savlaicīgi 
novērst, ja vien tiktu ievērotas 
ugunsdrošības prasības un uz-
stādīts mājoklī dūmu detektors. 
Lai ilgtermiņā pakāpeniski sa-
mazinātu šādu ugunsgrēku iz-

Nākamā gada 1. janvārī stā-
sies spēkā nozīmīgas Ugunsdro-
šības noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem 
autonomiem ugunsgrēka detek-
toriem, kas reaģē uz dūmiem, 
bet privātmājas papildus jānod-
rošina ar ugunsdzēsības apa-
rātu. 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) priekš-
nieks ģenerālis Oskars Āboliņš: 
“Ugunsdrošība ir ļoti būtiska 
sabiedrības ikdienā, jo ikvienu 
cilvēku par piemeklēt ugunsne-
laime, kad īsā laikā tiek zaudēta 
ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet 
nereti arī cilvēka dzīvība! Pāris 
desmitu eiro ieguldījums var iz-
glābt daudzas dzīvības! Aicinu 
negaidīt 2020.gada sākumu, 
bet jau šodien parūpēties par 
ugunsdrošību – uzstādīt dūmu 
detektoru un iegādāties uguns-
dzēsības aparātu savam mājok-
lim!” 

Ieteikumi kļūs par obligā-
tām prasībām

2016.gadā, kad stājās spēkā 
esošā Ugunsdrošības noteikumu 
redakcija, noteikumos tika pa-
redzēts pielāgošanās laiks līdz 
2020.gada 1.janvārim, kad dūmu 
detektoru uzstādīšana mājok-
ļos un viendzīvokļa objektu no-
drošināšana ar ugunsdzēsības 
aparātu no ieteikuma par to, kā 
parūpēties par ugunsdrošību 
mājoklī, kļūs par obligātu pra-
sību.

VUGD rīcībā esošā statistika 
liecina, ka lielākajā daļā gadī-
jumu, kad ugunsgrēkos gāja bojā 
vai cieta cilvēki, dūmu detektori 

celšanās iespējamību, VUGD jau 
otro gadu dodas pie cilvēkiem 
uz mājām, lai viņus aptaujātu 
un konsultētu, jo apzināmies, 
ka samazinājums iespējams ti-
kai ar iedzīvotāju pašu iesaisti 
– zināšanām, atbildīgu rīcību un 
ugunsdrošības prasību ievēro-
šanu!” 

Gaidāmo aptauju un uguns-
drošības konsultāciju norises 
laikā, VUGD amatpersonas 
(ugunsdzēsēji glābēji, uguns-
dzēsības daļu vai posteņu ko-
mandieri un ugunsdrošības 
inspektori) gan darba dienās, 
gan arī brīvdienās dosies uz dzī-
vojamām mājām, lai aptaujātu 
to īpašniekus (lietotājus). VUDG 
amatpersona stādīsies priekšā 
un uzrādīs dienesta apliecību, 
kā arī būs dienesta formas tērpā. 
Tālāk VUGD amatpersona ie-
dzīvotājam uzdos apmēram 20 
jautājumus par ugunsdrošību un 
pareizu rīcību ugunsgrēka gadī-
jumā. Vienlaikus tiks sniegta arī 
konsultācija par uzdotajiem jau-
tājumiem.  

2018.gadā VUGD amatper-
sonas veica vairāk nekā 10 400 
mājokļu īpašnieku (lietotāju) 

nebija uzstādīti. VUGD aicina 
neatlikt rūpes par savu un līdz-
cilvēku drošību, kā arī būt līdzat-
bildīgiem, jo katra paša spēkos 
ir gādāt par ugunsdrošību mā-
joklī, piemēram, uzstādot dūmu 
detektoru, kas ar spalgu skaņas 
signālu vēstīs par radušos sa-
dūmojumu un ļaus laikus atstāt 
bīstamās telpas, saudzējot vese-
lību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka 
dūmu detektoru uzstādīšana 
mājokļos līdz pat 75% samazina 
ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. 
Viena no valstīm, kur šāda pra-
sība ir pierādījusi savu efektivi-
tāti un ievērojami samazinājusi 
bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt 
katrā mājoklī

Autonomiem ugunsgrēka de-
tektors, kas reaģē uz dūmiem, 
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi 
spēj konstatēt telpā izveidoju-
šos ugunsgrēka faktorus (dūmu 
koncentrāciju, siltumu) un par 
to ar 80 dB skaņas signālu ap-
tuveni pusstundu nepārtraukti 
brīdināt mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopēr-
kams dažādās tirdzniecības vie-
tās. Uz tā korpusa ir jābūt CE 
marķējumam un informācijai 
par detektora atbilstību Eiropas 
standartam EN 14604. Detek-
tora uzstādīšana ir salīdzinoši 
vienkārša – to piestiprina pie 
griestiem ar komplektā pievie-
notām skrūvēm vai abpusējo 
līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jā-
uzstāda vismaz vienu dūmu 
detektoru, bet privātmājā tas 
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. De-

tektoru jāizvieto pie griestiem 
telpās, kurās pārsvarā guļ vai 
uzturas mājokļa iemītnieki. Au-
tonomie ugunsgrēka detektori 
darbojas uz baterijām, tādēļ būs 
nepieciešams laikus nomainīt 
bateriju, par ko atgādinās arī 
pats detektors, raidot īsus ska-
ņas signālus, kā arī ik pa laikam 
ar kontroles pogu pārbaudīt de-
tektora darbspēju.

Privātmājas papildus jāno
drošina ar ugunsdzēsības 
aparātu

Savukārt ugunsdzēsības apa-
rāts privātmājā lieti noderēs 
neliela ugunsgrēka dzēšanai tā 
aizdegšanās sākuma stadijā. Jā-
atceras, ka ugunsdzēsības apa-
rātu drīkst izmantot tikai tad, 
ja dzēšana nedara draudus ve-
selībai un dzīvībai. Ja notikusi 
ugunsnelaime – izvērtējiet si-
tuāciju un neapdraudiet sevi, bet 
nekavējoties zvaniet uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru 112 un izsauciet uguns-
dzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības 
aparātu, jāpievērš uzmanību 
tam, lai uz tā korpusa būtu ie-
strādāts (iespiests) individu-
ālais vai partijas numurs un CE 
atbilstības marķējums. Savukārt 

ugunsdzēsības aparāta dzēst-
spēja jābūt vismaz 21A 113B 
(kur skaitlis nozīmē, cik lielu 
ugunsgrēku iespējams nodzēst, 
bet burts ugunsgrēka klasi: A – 
kad deg cieti, organiskas izcel-
smes materiāli, B – kad deg šķid-
rumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības apa-
rātu, mājas saimniekam būs jā-
veic vizuālā apskate (vai aparāts 
nav bojāts un ir atbilstošs spie-
diena rādījums), bet tehniskā 
apkope jāveic sertificētos apko-
pes punktos saskaņā ar ražotāja 
noteikto termiņu vai arī, ja ter-
miņš nav noteikts, tad reizi pie-
cos gados.

Kā VUGD kontrolēs, vai mā-
jokļos ir uzstādīti dūmu de-
tektori?

Ugunsdrošības noteikumu 
prasības nav izstrādātas ar 
mērķi sodīt cilvēkus. Noteiku-
mos ir iekļauti ugunsdrošības 
pasākumi, kuru ievērošana pa-
līdzēs izvairīties no ugunsnelai-
mes vai mazināt tās ietekmi. 

Skaidrojam, ka VUGD neplāno 
pārbaudīt katru mājokli. Prio-
ritāri pārbaudes tiks veiktas 
tajos mājokļos, par kuriem tiks 
saņemti iesniegumi vai sūdzī-
bas vai būs notikuši ugunsgrēki. 

Iespēju robežās tiks veikta arī 
dzīvojamā sektora apsekošana 
un pārbaudīta ne tikai dūmu de-
tektoru esamība, bet arī pārējo 
ugunsdrošības prasību ievēro-
šana mājokļos un koplietošanas 
telpās. Dzīvojamā sektora pār-
baudes nebūs nekas jauns un 
katru gadu tādas jau notiek un 
notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par 
neuzstādītu detektoru vai citu 
ugunsdrošības noteikumos 
minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179. pants nosaka, ka 
“par ugunsdrošības prasību pār-
kāpšanu — uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no trīs-
desmit līdz divsimt astoņdesmit 
euro, juridiskajām personām — 
no divsimt astoņdesmit līdz tūk-
stoš četrsimt euro”. Salīdzinā-
jumam – viena dūmu detektora 
iegāde izmaksā aptuveni pieci 
līdz desmit euro. 

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas 

nodaļa
Tel. 67075871, 

inta.palkavniece@vugd.gov.lv

No 2020. gada 1. janvāra prasības 
ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

aptaujas, kā arī ieinteresētos ie-
dzīvotājus konsultēja par uguns-
drošības prasībām, kas jāievēro 
dzīvojamo māju iemītniekiem, 
lai novērstu ugunsgrēkus vai 
mazinātu to sekas, kā arī veica 
aptauju, lai gūtu ieskatu mājokļu 
ugunsdrošībā kopumā. Pērnā 
gada aptaujas rezultāti liecināja, 
ka vairumā gadījumu iedzīvotāji 
zina, kas ir jāpaveic, lai uzlabotu 
ugunsdrošību, bet, ja pasākumu 
īstenošanā jāiegulda finanšu lī-
dzekļi, tad lielākoties tie netiek 
īstenoti. 

VUGD atgādina, ka ikvienam 
dzīvojamo māju īpašniekiem 
ir jārūpējas par sava īpašuma 
ugunsdrošību un, lai pasargātu 
savu dzīvību un īpašumu nav 
nepieciešami lieli finansiālie ie-
guldījumi, bet gan atbildība un 
zināšanas. Tāpēc VUGD aicina 
neatlikt rūpes par savu un līdz-
cilvēku drošību, un savlaicīgi 
veikt nepieciešamās darbības, 
lai mājokli padarītu ugunsdrošu! 

Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas 
nodaļa

VUGD veiks 
iedzīvotāju aptauju par 
ugunsdrošību
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Nr. 6280 Cēsis–Straupe
Cēsu AO 14.35 Stalbes centrs (skola) 15.50
Gauja 14.43 Ozoli 16.00
Auciems 14.50 Unguri 16.06
Unguri 14.56 Auciems 16.12
Stalbes centrs (skola) 15.03 Raiskums 16.19

Izpildes dienas 
1 2 3 4 5

Sk. mācību 
dienās

Gauja 16.25
Cēsu AO 16.35

Izpildes dienas 1 2 3 4 5
Sk. mācību

dienās
*   Skolu brīvlaiks periods 01.06.–31.08.
** Skolu mācību dienas periodā 01.09.–31.05.

Informācija par Pārgaujas novada skolēnu 
autobusu maršrutu un kustības laika grafiku

2. septembrī 
Raiskums 8.10
Brīnumi 8.15
Vētras 8.17
Palejas 8.35
Strīķi 8.45
Vējkrogs 9.00
Ausekļi (Lenči) 9.05
Lenči 9.10
Kūdums 9.20
Auciema skola 9.30
Kartīnas 9.35
Purmaļi 9.40
Stalbes pamatskola 9.50

2019./20. mācību gada 
mācību dienās, sākot ar 
2019. gada 3. septembri:
Raiskums 6.40
Brīnumi 6.43
Vētras 6.45
Palejas 7.05
Strīķi 7.13
Vējkrogs 7.25
Ausekļi (Lenči) 7.27
Eglaines 3 (Lenči) 7.30
Kūdums 7.35
Katrīnas 7.45
Auciema skola 7.48
Purmaļi 8.58
Vaiņagi 8.01
Mucenieki 8.03
Stalbes pamatskola 8.10

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

13.07 ---

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

13.30 ---

Stalbe 13.35 ---
Stalbe 15.30 15.30
Kūduma 
pagrieziens

15.36 15.36

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

16.10 16.10

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

3 1 2 - 4 5
Sk. mācību laikā

Maršruts Nr. 5605  Cēsis–Daibe–Stalbe
Stalbe 06.40 06.40
Kūduma 
pagrieziens

06.45 06.45

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

07.15 07.15

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

3 1 2 - 4 5

Sk. 
mācību 

laikā

Maršruts Nr. 6250    Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis
Cēsu AO 06.10 Cēsu AO 15.50 15.50 15.50
Gauja 06.19 Gauja 16.00 16.00 16.00
Dimdas 06.22 Dimdas 16.02 16.02 16.02
Raiskums 06.26 Raiskums 16.08 16.08 16.08
Auciems 06.33 Auciems 16.16 16.16 16.16
Mežniecība 06.40 Kūdums 16.26 16.26 16.26
Pielekši 06.47 Lenči 16.35 16.35 16.35
Miglači 06.51 Vējakrogs 16.41 16.41 16.41
Lenči 06.58 Lenči 16.46 16.46 16.46
Kūdums 07.10 Miglači 16.51 16.51 16.51
Auciems 07.22 Strīķi -- 16.56 --
Raiskums 07.31 Miglači -- 17.01 --
Dimdas 07.38 Pielekši 16.55 17.05 16.55
Gauja 07.40 Mežniecība 17.01 17.11 17.01
Cēsu AO 07.50 Auciems 17.09 17.19 17.09

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

Izpildes 
dienas 

1 2 3 4 
5 6

Izpildes 
dienas 

1 2 3 4 5
Sk. 

brīvlaikā 
un 

01.06.–
31.08.

1 2 3 4 5
Sk. 

mācību 
laikā
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Maršruts Nr. 6491 
Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis

Cēsu AO 06.55
Gauja 07.03
Raiskums 07.09
Auciems 07.15
Unguri 07.20
Stalbe 07.26
Plācis 07.30
Straupe 07.34
Strautiņi 07.37
Brasla 07.42
Lielstraupe 07.47
Vārnkalni 07.50
Priežkalni 07.53
Straupe 07.57
Straupes skola 08.01
Plācis 08.06
Stalbe 08.11
Unguri 08.17
Auciems 08.22
Raiskums 08.28
Gauja 08.35
Cēsu AO 08.45

Izpildes dienas 
1 2 3 4 5

Sk.mācību 
laikā

Cēsu AO 15.20
Gauja 15.28
Auciems 15.35
Unguri 15.40
Stalbe 15.47
Plācis 15.51
Straupes skola 15.55
Straupe 15.57
Priežkalni 16.03
Strautiņi 16.09
Brasla 16.14
Lielstraupe 16.19
Silēni 16.26
Lielstraupe 16.32
Vārnkalni 16.35
Klāmaņi 16.41
Unguri 16.50
Auciems 16.55
Gauja 17.01
Cēsu AO 17.10
Izpildes dienas 1 2 3 4 5

Sk.mācību 
laikā

Cēsu AO 07.10 15.20
Gauja 07.18 15.28
Raiskums 07.25 ---
Auciems 07.30 15.35
Unguri 07.35 15.41
Stalbe 07.41 15.48
Plācis 07.45 15.52
Straupe 07.50 15.55
Lielstraupe 07.58 16.03
Straupe 08.10 16.10
Plācis 08.15 16.15
Stalbe 08.20 16.20
Unguri 08.25 16.25
Auciems 08.30 16.30
Raiskums --- 16.35
Gauja 08.35 16.41
Cēsu AO 08.45 16.50
Izpildes dienas 14 14
Sk.brīvlaikā un 
01.06.–31.08.

Maršruts Nr. 6280   Cēsis–Straupe
Cēsu AO 07.10 07.10 09.10 11.40 15.20 15.20 16.10 17.30 20.25
Gauja 07.18 07.18 09.18 11.48 15.28 15.28 16.18 17.38 20.33
Raiskums 07.25 07.25 09.24 --- --- --- --- 17.46 20.39
Auciems 07.30 07.30 09.29 11.55 15.35 15.35 16.25 17.52 20.44
Unguri 07.35 07.35 09.34 12.01 15.41 15.41 16.31 17.57 20.49
Stalbe 07.41 07.41 09.39 12.08 15.48 15.48 16.38 18.02 20.54
Plācis 07.45 07.45 09.42 12.12 15.52 15.52 16.42 18.07 20.57
Straupe 07.50 07.50 09.45 12.15 15.55 15.55 16.45 18.10 21.00
Izpildes 
dienas 6 235 7 1 2 3 4 5 

6 7 6 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6 7 1 2 3 4 5

Sk. brīvl. 
un 

01.06.–
31.08.

Sk. brīvl. 
un 

01.06.–
31.08..

Sk. 
mācību 

laikā

Straupe 08.10 08.10 09.50 12.20 12.20 12.55 16.10 16.10 16.50 18.15 21.05
Plācis 08.15 08.15 09.53 12.23 12.23 12.28 16.15 16.15 16.53 18.18 21.08
Stalbe 08.20 08.20 09.58 12.28 12.28 13.03 16.20 16.20 16.58 18.23 21.12
Unguri 08.25 08.25 10.04 12.34 12.34 13.09 16.25 16.25 17.04 18.29 21.16
Auciems 08.30 08.30 10.10 12.40 12.40 13.15 16.30 16.30 17.10 18.35 21.20
Raiskums --- --- 10.15 12.46 12.46 13.22 16.35 16.35 --- 18.40 21.25
Gauja 08.36 08.36 10.21 12.52 12.52 13.30 16.41 16.41 17.16 18.46 21.31
Cēsu AO 08.45 08.45 10.30 13.00 13.00 13.40 16.50 16.50 17.25 18.55 21.40
Izpildes 
dienas 6 2 3 5 7 67 1 2 3 

4 5
1 2 3 
4 5 6 235 1 2 3 

4 5
1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 
4 5

Sk. 
brīvl. 

un 
01.06.-
31.08..

Sk. 
brīvl. 

un 
01.06.–
31.08.

Sk.
mācību

laikā

Sk. 
brīvl. 

un 
01.06.–
31.08.. 

Sk. 
brīvl. 

un 
01.06.–
31.08..

Sk.
mācību

laikā
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Nora Ķibilda-Kinna,
Stalbes vidusskolas skolotāja

Jūlija pēdējā nedēļā septiņi 
Stalbes vidusskolas skolēni un 
divas skolotājas viesojās Vā-
cijā, Stansdorfā. Tur no 22. līdz 
28. augustam norisinājās starp-
tautiskais kultūras festivāls jau-
niešiem Youthrope 2019. Festi-
vālā pulcējās ap 70 jauniešu no 
sešām valstīm – Vācijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, Slovākijas un 
Ziemeļīrijas. Nedēļas garumā 
jauniešiem bija iespēja piedalī-
ties dažādās radošajās darbnī-
cās, apskatīt Vāciju, iepazīt citu 

valstu kultūru un iegūt jaunus 
draugus.

Festivālu Youthrope 2019 or-
ganizē Stansdorfas ģimenes un 
jauniešu centrs ClaB. Stalbes 
vidusskolai ar ClaB noslēgts sa-
darbības līgums, kas paredz ilg-
termiņā veidot dažādus kopīgus 
pasākumus un apmaiņas prog-
rammas latviešu un vācu jaunie-
šiem. Vācijas jaunieši aizgājušajā 
mācību gadā jau viesojās Latvijā. 
Savukārt divas Stalbes vidussko-
las skolnieces – Sabīne Straz-
diņa un Loreta Lapsiņa – šoziem 
vienu nedēļas nogali pavadīja 
Vācijā, lai kopā ar citu valstu 

pār stāvjiem piedalītos festivāla 
Youthrope 2019 plānošanā un 
palīdzētu organizatoriem izvei-
dot jauniešu auditorijai maksi-
māli saistošu un aizraujošu pa-
sākumu.

Uz festivālu Loretai un Sabī-
nei pievienojās arī Kristī Ozola, 
Karīna Virse, Karlīna Gasper-
sone, Roberts Šūmanis un Ve-
ronika Ruska. Daļai jauniešu 
jau bija iepriekšēja pieredze 
ārzemju projektos, bet daļai šis 
bija pirmais šāda veida ceļo-
jums. Karīna stāsta: “Šāds festi-
vāls man bija kas pavisam jauns. 
Sākumā biju ļoti satraukusies un 

Stalbes vidusskolas skolēni otro reizi 
piedalās jauniešu festivālā Vācijā

pirmajā festivāla dienā negri-
bēju spert ne soli no saviem sko-
las biedriem. Tomēr apkārt bija 
patiešām pretimnākoši cilvēki, 
kuri vēlējās runāt un iepazīties. 
Jau pirmajā vakarā ar citu valstu 
jauniešiem spēlējām volejbolu 
un uzsākām komunicēt. Drīz 
vien  mēs visi savā starpā labi 
sadraudzējāmies.” 

Festivāla sākumā jauniešiem 
bija iespēja katram izvēlēties 
vienu radošo darbnīcu, kurā zi-
nošu pasniedzēju vadībā viņiem 
bija iespēja apgūt jaunas pras-
mes visas nedēļas garumā. Ro-
berts un Karlīna mācījās veidot 
grafiti, Kristī apguva parkūru, 
Sabīne piedalījās mūzikas grupā, 
Karīna apguva dažāda veida foto 
veidošanas pamatprincipus un 
drona vadīšanu, bet Veronika un 
Loreta veidoja vizuālus stāstus 
mākslas radošajā darbnīcā. Jau-
nieši atzina, ka radošajās darb-
nīcās jautri pavadīja laiku un 
pozitīvi vērtēja radošo darbnīcu 
vadītājus, kuri lieliski spēja sa-
prasties ar jauniešiem. Daļa jau-
niešu atzīst, ka apguvuši jaunas, 
noderīgas prasmes un guvuši 
motivāciju tās izmantot, arī at-
griežoties Latvijā.

Festivāla laikā bija iespējams 
izbaudīt arī citas brīvā laika akti-
vitātes, kā boulingu, peldbaseina 
apmeklējumu, diskotēku un bār-
bekjū vakaru Potsdamas Linden-
parkā. Veronika un Loreta atzīst, 
ka viņām īpaši patikušas arī eks-
kursijas uz Potsdamu un Berlīni. 
Galvaspilsētā skolēniem bija 

iespēja doties izbraukumā ar 
kuģīti, apmeklēt spiegu muzeju, 
kā arī iepazīt pilsētas krāšņākos 
grafiti mākslas darbus. Protams, 
tika apskatīti arī slavenie Bran-
denburgas vārti. Festivāla noslē-
guma vakarā jaunieši prezentēja 
publikai un citiem festivāla da-
lībniekiem radošajās darbnīcās 
apgūto un paveikto, bet pēc tam 
sekoja noslēguma ballīte.

Visi jaunieši kā viens atzīst, 
ka festivāla beigās nemaz ne-
gribējās doties prom. “Pēdējās 
dienas bija vislabākās, mierīgi 
varētu vēl nedēļu nodzīvot fes-
tivālā”, stāsta Loreta. Arī Karlīna 
piekrīt: “Festivāls bija perfekts! 
Beigās bija grūti atvadīties no 
jauniegūtajiem draugiem.” Jau-
nieši uzskata, ka festivāls You-
thrope 2019 bijusi lieliska pie-
redze, kas ļāvusi iepazīt citas 
kultūras un iegūt jaunus drau-
gus. Viennozīmīgi esot uzlaboju-
šās arī angļu valodas zināšanas 
un komunikācijas prasmes. Jau-
nieši labprāt piedalītos arī citos 
starptautiskos projektos un ai-
cina arī citus savus vienaudžus 
izmantot šādas iespējas.

Karīna piebilst: “Emocijas, ko 
var gūt šādos pasākumos, ir vār-
diem neaprakstāmas. Redzētais 
un piedzīvotais atmiņā noteikti 
paliks uz ilgu laiku. Ļoti pateicos 
par šo gūto iespēju, kur nepa-
laidu garām. Liels paldies Stal-
bes skolai un skolotājai Mārai 
Bušai, kas deva iespēju piedalī-
ties festivālā!”

Arta Martinsone,
skrējiena organizatore

Pārgaujas novada sporta svētku ietva-
ros 27. jūlijā norisinājās skrējiens apkārt 
Riebiņam, kas uz starta līnijas pulcēja 
gandrīz 100 dalībnieku. 

Skrējienu atklāja paši mazākie spor-
tisti, kuri veica 300m distanci Straupes 
sporta zāles apkārtnē. Pēc tam uz starta 
līnijas stājās skolēni, kuriem drīz vien se-
koja 4 un 8km distanču skrējēji. 

Paldies Pārgaujas novadam un sporta 
klubam “Pārgauja” par atbalstu skrējiena 
organizēšanā, un paldies visiem dalībnie-
kiem!

Skolēni, piedaloties skrējienā, startēja 
2 vecuma grupās, kur 1. vieta Marijai Eli-
zabetei Bolgenai, Renāram Ružam, Elīnai 
Santai Mellēnai, Rinaldam Ružam, 2. vieta 
Elzai Krastiņai, Mārtiņam Izmailovskim, 
bet 3. vieta Agnesei Ādamsonei, Robertam 
Dāboliņam. 

Savukārt 4 km distancē 1. vietu savās 

Skrējiens “Apkārt Riebiņam” pulcē gandrīz 
100 dalībnieku

vecuma grupās ieguva Renāte Beļājeva, 
Marta Jansona, Agnis Stulpinskis, Dina 
Indrēvica, Jānis Ābols Anita Ieviņa, Nor-
munds Tumulis, 2 vietu – Kristīne Lāce, 
Mārtiņš Petrovskis, Elīna Gulbe-Urbāne, 
Alēns Jukšinskis, Antra Lāce, bet 3. vietu 
ieguva Līga Hofmane, Mārtiņš Jansons, 
Kristīne Jukšinska, Jānis Dūka, Olga Ora-
ševska. 

8 km distancē skrējēji arī startēja vai-
rākās vecuma grupās un 1. vietu savā 
vecuma grupa izcīnīja Sandra Grocberga, 

Kristaps Magone, Kārlis Vīksne, Ligita 
Leitlande, Ilmārs Bricis, Ruta Dīce, 2. vietu 
ieguva Kristīne Brunere, Gatis Grāvelis, 
Jānis Olengovičs, Zanda Abzalone, Arnis 
Šulmeisters, bet 3. vietu – Sabīne Dzalba, 
Kalvis Martinsons, Ēriks Bērtulis, Andris 
Dzalbs. 

Plašāk ar skrējiena rezultātiem iespē-
jams iepazīties Pārgaujas novada mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv

Festivāla Youthrope 2019 dalībnieki Berlīnē. Foto: no albuma

8 km distances uzvarētāji V40 grupā: Ilmārs Bricis, 
Arnis Šūlmeisters, Andris Dzalbs

4 km distances S50 grupas uzvarētājas: Anita Ieviņa, 
Antra Lāce, Olga Oraševska

4 km S grupas uzvarētājas Līga Hofmane, Marta Jansona 
un Kristīne Lāce
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Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe

Izglītojoša un atpūtas no-
metne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadu 
talantīgajiem skolēniem vecumā 
no 14 līdz 17 gadiem “ČETRAS 
ATSLĒGAS 2019” šogad norit 
Vecpiebalgas novadā – Dzēr-
benē.

Tā ir ikgadēja balva vecāko 
klašu skolēniem, kas nopelnīta 
ar čaklu un atbildīgu mācību 
darbu, iesaistīšanos sabiedris-
kās aktivitātēs visa mācību gada 
garumā. Nometne tiek organi-
zēta ar sadraudzības pašvaldību 
gādību, lai atbalstītu sava no-
vada talantīgos un mērķtiecīgos 
skolēnus, veicinātu viņu uzņē-
mību, mērķtiecību, līdzatbildību 
un pašiniciatīvu.

Šogad nometnē jaunieši ap-
gūst globālās un personīgās iz-

veidu un atbildību pašiem pret 
sevi un vidi, kurā dzīvojam.

Nometnē kopā ar bērniem 
darbojas skolotāji no Rīgas, Cē-
sīm, Pārgaujas, vieslektori – kos-
mosa eksperts Pauls Irbins, un 
Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs 
un portāla uzdevumi.lv koman-
das darbinieks Jānis Zariņš.

Pēcpusdienās un vakaros 
daudz sportiņa – gan tradicio-
nāla, gan netradicionāla, iepazīs-
tot dažādus sporta veidus dažā-
dās valstīs. Daudz pārsteigumu, 
improvizāciju un jautrību, kas 
noteikti atklās līdz šim vēl nezi-
nāmus talantus.

Nometne “ČETRAS ATSLĒ-
GAS” tiek organizēta sesto reizi. 
Iepriekšējos gados tā notikusi 
Amatas, Līgatnes un Priekuļu, 
Jaunpiebalgas un Pārgaujas no-
vados. Nākamgad viesus plānots 
uzņemt Raunas novadā.

Kopbildē nometnes “ČETRAS 
ATSLĒGAS” dalībnieki un peda-
gogi pie Dzērbenes muižas pils. 

Nometne “ČETRAS ATSLĒGAS 2019”

augsmes kompetences.  Jaunieši 
mācās domāt plašāk un dziļāk, 
apgūst prasmi argumentēt, iz-

teikt spriedumus, pieņemt lēmu-
mus, apgūst prasmi būt līdzatbil-
dīgiem, tolerantiem, sadarboties 

ar ikvienu jebkurā situācijā. Jau-
niešiem ik uz soļa tiek veicināta 
arī izpratne par veselīgu dzīves-

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

12. un 13. augustā mednieku 
apmācību un atpūtas bāzē “Mār-
kulīči” notika otrais Pārgaujas 
novada jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt Robežas”, 
pulcējot 23 novada jauniešus. 
Pasākuma mērķis palicis ne-
mainīgs – uzlabot jauniešu sav-
starpējās attiecības, motivēt 
viņus uz aktīvu darbošanos, ie-
saisti jauniešu aktivitātēs, kā arī 
nodrošināt lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 

Lai gan liela daļa jauniešu jau 
bija savstarpēji pazīstami, pir-
majā dienā notika iepazīšanās 
aktivitātes, kā arī dažādas spē-
les, kas palīdzēja dalībniekiem 

labāk citam citu iepazīt un kļūt 
tuvākiem. Notika arī kritiskās 
domāšanas darbnīca, kuras laikā 
ar spēļu un dažādu uzdevumu 
palīdzību tika secināts, ka vajag 
ļoti maz, lai rastos pārpratumi, 
komunikācijas un informācijas 
kļūdas. Jaunieši pierādīja arī to, 
ka spēj darboties komandā, do-
māt ārpus “kastes” un rast da-
žādus risinājumus nestandarta 
situācijām. Pasākuma laikā pie 
jauniešiem pabija arī pārstei-
guma ciemiņš, kuram ierodo-
ties bija dzirdami pat sajūsmas 
kliedzieni. Par savu pieredzi un 
darbībām sociālo mediju vietnē 
Youtube stāstīja viens no lat-
viešu skatītākajiem youtuberiem 
Niklāvs kopā ar draugu Kasparu. 
Kā izrādās vairāk kā puse “Lauzt 
robežas” dalībnieku ir redzējuši 
teju visus Niklāva veidotos vi-

deo. Viņš pastāstīja jauniešiem 
par to, kā uzsāka youtubera kar-
jeru, kā tā attīstījusies, kā arī 
atbildēja uz daudzajiem jautāju-
miem. Vakara aktivitāte bija po-
piela, kurā pasākuma dalībnieki 
attēloja gan Latvijā, gan pasaulē 
zināmus māksliniekus. Popiela 
noslēdzās ar lustīgiem dančiem, 
bet saulei norietot, jaunieši pul-
cējās ap ugunskuru, kur norisi-
nājās dziesmu duelis. 

Pulksten 9.00 no rīta visi 
pasākuma “Lauzt robežas” da-
lībnieki bija gatavi kopīgai rīta-
rosmei, lai pēc brokastīm sagai-
dītu komandu saliedēšanas un 
sadarbības veicināšanas treneri 

Izskanējis otrais Pārgaujas novada 
jauniešu saliedēšanās pasākums 
“Lauzt robežas”

Viesturu Lūsi no organizācijas 
“Piedzīvojuma gars”, kurš bija 
jauniešiem sagatavojis aktivi-
tāšu programmu. Caur šīm spē-
lēm jaunie cilvēki mācījās strā-
dāt komandā, pārvarēja savas 
bailes un nedrošību, saprata, cik 
būtiska ir korekta komunikācija. 
Pēc uzdevumu izpildīšanas, tie 
tika arī analizēti. Tad jaunieši 
secināja, ka būtiskākais viņiem 
esot bijis atbalsts, ko snieguši 
pārējie, svarīgi jebkurā situācijā 
saglabāt mieru un respektēt un 
rēķināties ar visu komandas da-
lībnieku viedokli. 

Patiess prieks, ka interese par 
pasākumu tikai palielinās – šajā 

gadā pasākumā piedalījās jau-
nieši, kuri iepriekš nav piedalī-
jušies pašvaldības organizētos 
jauniešu pasākumos vai aktivi-
tātēs. Paldies jauniešu neformā-
lajai grupai “Pārgaujas novada 
jaunieši” par palīdzēšanu pa-
sākuma organizēšanas darbos, 
paldies mednieku apmācību un 
atpūtas bāzes “Mārkulīči” saim-
niekiem par to, ka jau otro gadu 
varam “Mārkulīčus” saukt par 
pasākuma mājām, paldies Ive-
tai Kazerovskai par gardajām 
maltītēm.  Uz tikšanos nākamajā 
gadā – jau trešajā Pārgaujas no-
vada jauniešu saliedēšanās pa-
sākumā “Lauzt robežas”!

Pārgaujas novada jauniešu saliedēšanās pasākuma "Lauzt robežas" dalībnieki un youtuberi Niklāvs un 
Kaspars

Saliedēšanās aktivitātes

Nometnes "Četras atslēgas" dalīnbieki. Publicitātes foto 
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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 1. un 15. septembrī

Uzaicinājums
Straupes evaņģēliski luteriskā draudze 

uzsāks pieaugušo sagatavošanu 
kristībai un iesvētībām. 

Pirmā tikšanās reize 
Pilsbaznīcā 2. septembrī plkst. 19.00.  

Visi laipni aicināti un gaidīti!

Tālr. 28301530
E-pasts: pilsbaznica@inbox.lv

Septembrī sākas florbola sezona

Dodies uz spēlēm un atbalsti savējos!

SK “Pārgauja” spēles septembrī:

15. septembrī plkst. 18.00 Bauskā  
    “Bauska” –  SK “Pārgauja” 

20. septembrī plkst. 20.00 Kocēnu Sporta namā 
    SK “Pārgauja” – Talsu NSS/Krauzers

28. septembrī plkst. 18.00 Stalbes sporta zālē 
    SK “Pārgauja” – Kurši/Ekovalis

21. septembrī plkst. 18.00 Stalbes tautas namā 
animācijas filma “LIELAIS CEĻOJUMS” 
(Big trip, 2019). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, komēdija, animācija, ģime-

nes filma.
Kāds izklaidīgs stārķis ir sajaucis adreses un atnesis 

lācim pandu mazuli. Kārtībai jābūt, tāpēc lācis nolemj no-
gādāt mazuli īstajiem vecākiem. Kopā ar ceļabiedriem – 
zaķi, alni, pelikānu, vilku un tīģeri – lācis mēro grūto un 
raibiem piedzīvojumiem bagāto ceļojumu uz Dienvid-
ķīnu.

Filma dublēta latviešu  valodā.
Ieejas maksa EUR 2.00.

Senioru 
ekskursija
SMILTENE – GULBENE – 
STĀMERIENA – ALŪKSNE

Apskates objekti:
SMILTENĒ – ekskursija pa Smilteni un 

Kalnamuižu un muižas kārumu degustācija;
GULBENĒ – brauciens ar bānīti maršrutā 

Gulbene – Stāmeriena;
STĀMERIENĀ – Stāmerienas Sv. Ņevas 

Aleksandra pareizticīgo baznīcas apskate;
ALŪKSNĒ – Alūksnes muzeja apmek-

lējums, izbrauciens ar plostu pa Alūksnes 
ezera, gida stāstījums par Alūksni.

10. septembrī – Raiskuma pagasta 
senioriem
Autobusa maršruts Pārgaujas novadā:
06.10 – pietura “Dimdas” 
06.15 – pietura “Raiskums”
06.25 – “Dzintari”, Auciems
06.27 – pietura “Auciems”
06.30 – veikals “Līdumnieki”
06.45 – pietura “Pielekši”
06.55 – pietura “Miglači”
07.05 – Lenču krustojums
07.15 – pie veikala Kūdums
07.25 – pietura “Unguri”
12. septembrī – Straupes un Stalbes 

pagasta 
senioriem
Autobusa maršruts Pārgaujas novadā:
06.35 – pietura “Rucka”
06.40 – Rozula
06.57 – pietura “Brasla”
07.05 – pietura “Strautiņi”
07.10 – pietura “Straupe”
07.15 – Straupes pamatskola
07.20 – pietura “Kraujas”
07.25 – Plācis
07.30 – Stalbes tautas nams
Ekskursijas maksa EUR 5.00 no personas.
Pieteikšanās ekskursijai pa tālruni 

29171764 līdz 6. septembrim vai kamēr ir 
brīvas vietas, vietu skaits ierobežots.

Iespējami arī citi pieturas punkti, tos ai-
cinām pieteikt, zvanot uz iepriekš norādīto 
tālruni.

13.–15. septembrī  no plkst. 
10.00 līdz 16.00 ieeja Ungur-
muiža būs bez maksas.

Plkst. 13.00 un 15.00 tiks rī-
kotas ekskursijas gidu pavadībā. 
Būs iespēja aplūkot jauno eks-
pozīciju par muižas vēsturi, kā 
arī izveidoto bērnu rotaļu istabu 
un ekspozīciju, kas veltīta sko-
lai Ungurmuižā. Tiks rīkota foto 
orientēšanās spēle muižā un te-
ritorijā ar balvu fondu.

Kultūras mantojuma aizsar-
dzības darbs nav iedomājams 
bez profesionālas restaurācijas. 
Restaurācijas procesā speciālisti 
sabiedrībai atdod no pamestības 
un iznīcības izglābtas kultūras 
vērtības, kurās ieguldīta profe-
sijas mīlestība, uzticība vērtību 
saglabāšanai, neizsīkstoša ener-
ģija, rūpīgs un pacietīgs darbs, 
neapslāpējama vēlēšanās pēc 
iespējas vairāk atklāt un dziļāk 
saprast objektu, nesteidzoties, 
atbildīgi un prasmīgi no jauna 
izcelt šīs vērtības apbrīnošanai.

2019. gadā Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu tēma “Res-
taurācija”  izvēlēta, lai pievērstu 
lielāku uzmanību restaurācijas 
nozares un profesijas attīstības 
nākotnes izaicinājumiem, stip-
rinātu profesionalitāti, aicinātu 
uz dialogu ar plašu sabiedrību, 

Svecīšu vakari Straupes pagastā
15. septembrī:
17.00 Pārupes kapos
18.00 Vecajos kapos

veicinātu autentiskuma izpratni, 
oriģinālas, vēsturiskas substan-
ces informatīvās un sajūtu ra-
došās nozīmes novērtēšanu un 
cienīšanu.

Mantojuma dienu laikā Lat-
vijā Nacionālā kultūras manto-
juma pārvalde aicinās atskatīties 
uz restaurācijas nozares sasnie-
gumiem kopš neatkarības at-
jaunošanas, popularizējot labās 
prakses piemērus – objektus, 
kuros veikta pētījumos balstīta, 
kvalitatīva, mūsdienu manto-
juma saglabāšanas filozofijai at-
bilstoša restaurācija.

Mantojuma dienu pasākumi 
norisināsies 2019. gada 12.–15. 
septembrī, tās atklājot ar starp-
tautisku konferenci “Restau-
rācija” Nacionālajā kultūras 
mantojuma pārvaldē, ēku kom-
pleksā “Trīs Brāļi”. Pasākumu 
programma 13.–15. septembrī 
ietvers aktivitātes visā Latvijā, 
atverot objektus un rīkojot izzi-
nošus pasākumus tādos objek-
tos kā Mencendorfa nams, Iģe-
nes luterāņu baznīca, Krāslavas 
Romas katoļu baznīca, dārzu un 
parku ansamblis “Rīgas Lielie 
kapi”, Preiļu pils, Kokneses pils-
drupas, Ungurmuiža, Kuldīgas 
vecais rātsnams u.c.

Eiropas Kultūras 
mantojuma dienas 2019

“Restaurācija”

UNGURMUIŽA
1732

ORELLEN

24. augustā
plkst. 21.00

Raiskuma
estrādē

mailto:pilsbaznica@inbox.lv
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