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

4. oktobrī Straupes pagasta 
tautas namā, Plācī, pulcējās pe-
dagogi un skolu darbinieki no  
trijām Pārgaujas novada teri-
torijā esošajām izglītības iestā-
dēm – Straupes pamatskolas, 
Stalbes pamatskolas, Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolas. 
Kā ierasts notika pedagogu godi-
nāšanas pasākums par iepriek-
šējā mācību gada sasniegumiem. 

Šoreiz Pārgaujas novada do-
mes atzinības rakstus saņēma 
kopā … pedagogi, kā arī … atzi-
nības rakstus no Izglītības un zi-
nātnes ministrijas. Savā apsvei-
kuma runā Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents izteica atzinību skolotā-
jiem, sakot, ka darbs nav viegls, 
tomēr sniedz gandarījumu. Tieši 
skolotāju dienas pasākums ir ie-
spēja pateikt paldies par ikdienā 
veikto darbu gan skolotājiem, 
gan skolu tehniskajiem darbi-
niekiem. 

Pārgaujas novada domes atzi-
nības rakstus saņēma pedagogi 
un tehniskie darbinieki no Stal-
bes pamatskolas:

Latviešu valodas un literatū-
ras skolotāja Inese Kozlovska – 
par radošumu un  ieguldījumu 
skolas  pasākumu organizēšanā 
un skolēnu aktiermeistarības 
pilnveidē. 

Dežurante un apkopēja Anita 
Ābelīte – par iniciatīvu skolas at-
tīstības plānošanā, par atbildīgu 
darba pienākumu pildīšanu. 

Pirmsskolas metodiķe un ķī-
mijas skolotāja Kintija Blumen-
tāle – par nozīmīgu ieguldījumu 
pirmsskolas jomas attīstībā un 
kompetenču pieejas ieviešanu. 

Pirmsskolas skolotāja Zane 
Eihvalde – par ieguldīto darbu, 
augsto atbildības sajūtu, mieru 
un atsaucību saskarsmē ar līdz-
cilvēkiem. 

Pirmsskolas skolotāja Sindija 
Belasika – par radošu un aktīvu 
darbošanos mācību procesa or-
ganizēšanā. 

Pirmsskolas skolotāja palīgs 
Diāna Ozoliņa – par sirsnību, 
labestību un empātiju veicot 
darba pienākumus. 

Pirmsskolas skolotāja palīgs 
Sintija Bruņiniece – par augsto 
atbildības sajūtu, labestību un 
empātiju veicot darba pienāku-
mus. 

Pasākuma laikā Stalbes pa-
matskolas pedagogiem tika pa-

sniegti arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas atzinības raksti:

Ilzei Rēķei  par ieguldījumu 
rezultatīvā izglītojamo sagatavo-
šanā starpnovadu olimpiādēm. 

Antrai Sarapovai par iegul-
dījumu rezultatīvā izglītojamo 
sagatavošanā sākumskolas olim-
piādēm.

Renātei Hmeļņickai par no-
zīmīgiem izglītojamo  sasniegu-
miem sportā.  

Pārgaujas novada domes at-
zinības rakstus saņēma peda-
gogi un tehniskie darbinieki no 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas:

Inga Pulkstene, speciālās 
izglītības skolotāja, par kolēģu 
profesionālās pieredzes pilnvei-
došanu, organizējot pieredzes 
apmaiņas braucienus, sadar-
bības veicināšanu ar citu skolu 
speciālo klašu skolēniem un sko-
lotājiem un sapratni un iejūtību, 
vadot skolēnu nodarbības.

Daina Rence, speciālās izglī
tības skolotāja, par ieinteresē
tību skolas estētiskas vides uz   
labošanā, radošumu skolas pre
zentācijas materiālu izveidē un 
atbildīgu un iejūtīgu attieksmi 
ikdienas darbā ar skolēniem.

Godināti Pārgaujas 
novada izglītības iestāžu 
pedagogi un skolu 
darbinieki

Turpinājums 3. lpp.

101. Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienā sveic

Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 

priekšsēdētājs

Cieņa, atbildība un mīlestība pret savu 
valsti ir vērtības, kas jāglabā un 
jānodod tālāk!
Lai labajās domās, darbos un sirdīs 
vienmēr būtu īpaša vieta mūsu valstij – 
Latvijai!

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

(Jānis Jaunsudrabiņš)

Pārgaujas novada izglītības iestāžu pedagogi, skolu direktores un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents. Foto: Iluta Beķere
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Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

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. 
Šajā mēnesī tika uzdots jautā-
jums, vai iedzīvotāji, iepērko-
ties vietējos veikalos, pamana 
Pārgaujas novadā ražotos 
produktus, kas tiek izcelti ar 
preču zīmi “Radīts Pārgaujas 
novadā”. 

Preču zīme tika izstrādāta 
2017. gadā un kopš 2018. tiek 
piedāvāta Pārgaujas novada uz-
ņēmējiem. To atļauts izmantot 
uzņēmēju mārketinga un reklā-

mas materiālos, t.sk., veidlapās, 
pasākumu vizuālajā noformē-
jumā, vizītkartēs, spiedogos, 
preču iepakojumā.

Preču zīme radīta ar mērķi 
ļaut gan mums pašiem – novada 
iedzīvotājiem–, gan novada vie-
siem labāk pamanīt un novēr-
tēt pakalpojumus un preces, ko 
piedāvā tieši Pārgaujas novada 
uzņēmēji. Ir svarīgi veicināt vie-
tējo preču apmaiņu un mudināt 
tūristus iegādāties tieši novadā 
radītos, ar preču zīmi marķētos 
preces un pakalpojumus, kas arī 
ir preču zīmes funkcija. 

Preču zīmi iespējams ierau-
dzīt uz produktu iepakojumiem, 
kā arī vairākos vietējos veikalos 
tā vēl atsevišķi izcelta, padarot 
vietējos produktus vēl pamanā-
mākus. 

Uzņēmēji, kuri vēl nav iegu-
vuši tiesības izmantot preču zīmi, 
joprojām ir iespēja to saņemt. In-
formāciju par preču zīmes lieto-
šanas tiesību izmantošanu mek-
lēt Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv. 

Novembra jautājums:
Vai Jūs būtu gatavs/-a rea-

lizēt savu kultūras pasākuma 
ideju Pārgaujas novadā?

•  Jā
• NēNē, 62 balsis

Jā, 38 balsis

Informācija par Pārgaujas 
novada pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizētu 
attīrīšanu no sniega 
2019./2020. ziemas sezonā

Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā
Rozulas autoceļu saraksts SIA “Vienotnes” tel. nr. 29114576

Daibes autoceļu saraksts SIA “Vidzemes Betons” tel. nr. 28350057

Stalbes ielu un autoceļu saraksts SIA “8 CBR” tel. nr. 29415918

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

Straupes pagastā
Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” tel. nr. 29398627

Lielstraupes ceļu saraksts SIA “8 CBR” tel. nr. 29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  
Druvis KREITUZIS tālr. 22009250

Raiskuma pagastā
Raiskuma ceļu saraksts SIA “8 CBR” tel. nr. 29415918

Strīķu – Miglaču ceļu saraksts SIA “Imberteh” tel. nr. 29329852

Auciems ceļu saraksts SIA “Imberteh” tel. nr. 29329852

Kūduma ceļu saraksts SIA“8 CBR” tel. nr. 29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  
Andris ERENBOTS tālr. 26529894

Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem par māju ceļu attīrīšanu no sniega 
pašiem jāsazinās ar norādītajām kontaktpersonām un jāvienojas par 

pakalpojuma saņemšanu.

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

Šajā rudenī Pārgaujas novadā 
viesojušās divas Kirgizstānas 
delegācijas – 25. septembrī un 
2. oktobrī. 

25. septembrī viesi tika uz-
ņemti Ungurmuižā, kur tie ti-
kās ar Pārgaujas novads domes 
priekšsēdētāju, Vidzemes plā-
nošanas reģions attīstības pa-
domes vadītāju Hardiju Ventu 
un Latvijas Pašvaldību savienība 
ģenerālsekretāri Mudīti Priedi. 
Vizītes laikā Kirgīzu viesi apska-
tīja Ungurmuižu, kā arī noklausī-
jās priekšsēdētāja Hardija Venta 
prezentāciju par Pārgaujas no-
vadu un Vidzemes Plānošanas 
reģionu.

Kirgīzi Latvijā viesojas Lat-
vijas Pašvaldību savienības rea-
lizētā projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām attīs-
tības veicināšanai ES partnerval-
stīs” ietvaros. Kirgīzu viesi savas 
Latvijas vizītes laikā tikās arī 
ar Ministru prezidentu Arturu 
Krišjāni Kariņu, Valsts kancele-
jas, Finanšu ministrijas, Saeimas 
un pašvaldību pārstāvjiem. Tā kā 
šī bija mācību vizīte, tika gūta in-
formācija arī par pašvaldību sis-
tēmu Latvijā un to darbību.

Pārgaujas novadā viesojušās 
divas delegācijas no 
Kirgizstānas

Pārgaujas novada pašvaldībai 
bija tas gods atklāt delegācijas 
viesošanos Latvijā.

2. oktobrī Pārgaujas novadā 
viesojās jau otrā delegācija no 
Kirgizstānas, kas Latvijā atradās 
mācību vizītē, lai gūtu pieredzi 
un zināšanas par pašvaldību sis-
tēmu un darbību Latvijā. Kirgīzu 
vizīte Latvijā tika īstenota pro-
jekta “Pašvaldību un valdības 
sadarbības veicināšana un pub-
liskās pārvaldības uzlabošana 
Kirgizstānā” ietvaros, kam Ār-
lietu ministrija piešķīrusi finan-
siālu atbalstu granta projektu 
konkursā “Atbalsts attīstības 
sadarbības projektiem Latvijas 
Republikas noteiktajās saņēmēj-
valstīs”. Viesus uzņem Latvijas 
Pašvaldību savienība (LPS) un 
šoreiz delegācijas sastāvā ir Kir-
gizstānas pašvaldību un valsts 
pārvaldes pārstāvji. 

Iepazīstot Pārgaujas novadu, 
kā arī pašvaldības darbu, delegā-
cija viesojās pašvaldību veidotā 
atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumā SIA “ZAAO”, gūstot 
ieskatu atkritumu apsaimnieko-
šanas poligona “Daibe”, Dabas 
un tehnoloģiju parka “Urda” 
darbībā. Viesi atzinīgi vērtēja 
Vidzemes un Latvijas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu. Vi-
zīte turpinājās Pārgaujas novada 
administratīvajā centrā – Stalbē. 
Tur tie iepazinās ar pašvaldības 

speciālistiem, īpašu interesi iz-
rādot par sociālā dienesta, bib-
liotēkas un dzimtsarakstu no-
daļas darbu. Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents prezentācijā kirgīzus iepa-
zīstināja ar veidiem, kādos paš-
valdība sniedz atbalstu novada 
uzņēmējiem, nevalstiskajām 
organizācijām un neformālajām 
gru pām. Lielstraupes pilī vie-
sus gaidīja Rudīte Vasile, kura 
delegāciju iepazīstināja ar pils 
vēsturi, izrādīja pils telpas un 
apkārtni. Kirgizstānas pārstāvji 
izteica atzinīgus vārdus R. Vasi-
lei par ekskursiju, novēlot rast 
arvien jaunas iespējas pils atjau-
nošanai. Delegācijas viesošanās 
Pārgaujas novadā noslēdzās vēl 
vienā kultūras piemineklī – Un-
gurmuižā. Ekskursijas laikā viesi 
izrādīja lielu interesi par ekspo-
nētajiem priekšmetiem, kā arī 
par pašu ēku un Kampenhau-
zenu dzimtu.  

Kā vēsta LPS, projekta mēr-
ķis, kurā notiek mācību vizīte, ir 
veicināt labu pārvaldību Kirgiz-
stānā, ceļot publiskās pārvaldes 
institucionālo kapacitāti. Tas dos 
iespēju turpināt līdzšinējo sa-
darbību ar Kirgizstānas partne-
riem, kā arī starp abu valstu paš-
valdībām, nododot savu pieredzi 
un zināšanas, kas gūtas Latvijas 
attīstības un reformu procesā.

62 %38 %

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības domes 
sēdē tika izskatīts 21 jautājums.

Deputāti noklausījās pašvaldības domes 
priekšsēdētāja H. Venta sniegto pārskatu 
par 19.09.2019. domes sēdē pieņemto lē-
mumu izpildes gaitu un pieņēma to zinā-
šanai. 

Deputāti nolēma:
• pilnvarot  biedrību “Gaujas ilgtspējī-

gas attīstības biedrība” organizēt  licencēto 
makšķerēšanu Gaujas un Braslas upju pos-
mos Pārgaujas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā;

• nodot Pārgaujas novada pašvaldības 
integrētās attīstības programmas 2020.–
2026. gadam Gala redakciju atzinumu sa-
ņemšanai Vidzemes plānošanas reģionam 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai;

• veikt grozījumus vairākos  zemes no-
mas līgumos  Straupes, Stalbes  un  Rais-
kuma pagastos; 

• piešķirt adresi Raiskuma pagasta ne-
kustamā īpašuma zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajai būvei;

• nodot publiskajai apspriešanai iz-
strādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus  Ruckas un  Sārumezeram; 

• izdot saistošos noteikumus:
 Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas kop-

šana un būvju uzturēšana”,

 Nr. 7 “ Grozījumi Pārgaujas novada do-
mes 2017. gada 21.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.15. „Par sociālajiem pabal-
stiem Pārgaujas novadā””, 

 Nr. 8 ,,Grozījumi saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 „Pārgaujas novada pašvaldības 
budžets 2019.gadam””; 

• apstiprināja izglītības iestāžu iz-
devumu tāmi viena audzēkņa mācību iz-
maksām pašvaldību savstarpējo norēķinu 
sniegšanai 2019. gadā periodā no 1.sep-
tembra līdz 31.decembrim;

• noteica darba samaksu  Pār gaujas no-
vada domes deputā tiem;

• rīkot atkārtotu (ceturto) autogrei-
dera DZ122 izsoli 14.11.2019.;

• noteica Pārgaujas novada pašvaldī-
bas kalendāra pārdošanas cenu;

• apstiprināja izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamajiem īpašumiem 
Raiskuma pagastā.

Sēdes slēgtajā daļā tika izskatīti jautā-
jumi par ilgstošas sociālās aprūpes pakal-
pojuma sniegšanu novada iedzīvotājiem un 
par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu var iepa-
zīties Pārgaujas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā Stalbē un mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv

Nākamā domes sēde notiks 28. novem-
brī, plkst. 15.00 Stalbē, komiteju sēdes – 
14. novembrī.

Pārgaujas novada pašvaldības 
24. oktobra domes sēdes apskats

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

No 26. līdz 30. septembrim 
Pārgaujas novada pašvaldības 
delegācija piedalījās ,,Eiropa 
pilsoņiem” projekta ,,Solidaritā-
tes veicināšana un stiprināšana 
Eiropas pašvaldībās  E.S.S.E.M” 
(“Encouraging and Strengthe-
ning Solidarity in European 
Municipalities - E.S.S.E.M.”) pa-
sākumā Pjemontas (Piedmont) 
reģionā Itālijā. Kopumā projekta 
pasākumā piedalījās 14 partneri 
no 5 valstīm – Itālijas, Francijas, 
Albānijas, Igaunijas un Latvi-
jas –, kuri tika iepazīstināti ar 
Pārgaujas novada pašvaldības 
darbību un attīstības prioritā-
tēm. Īpaši liels uzsvars tika likts 
uz darbu ar jauniešiem un atbal-
stu senioru aktivitātēm un NVO.  
Savukārt itāļi pastāstīja par 
esošajiem Eiropas solidaritātes 
kanāliem – brīvprātīgais darbs, 
ziedojumi, kopfinansējums, ko-
lektīvais finansējums, labdarības 
asociācijas – un Eiropas pilsonī-

bas un tiesību principiem.
Projekta dalībnieki piedalījās 

Jaunatnes dienā, apmeklēja sko-
las un skolēnu zīmējumu kon-
kursa laureātu sumināšanas pa-
sākumu, kopā ar vietējiem devās 
nelielā pārgājienā, kā arī bija klāt 
vietējo ražojumu izstādē – gada-
tirgū. Noslēgumā visi partneri 
parakstīja sadarbības līgumu, 
lai stiprinātu uzsākto sadarbību 
pašvaldību demokrātijas  jautā-
jumos.

Projekta mērķis ir palielināt 

izpratni par  Eiropas solidaritā-
tes principiem, vērtībām, sniegt 
jauniešiem visā Eiropas Savie-
nībā iespēju veikt brīvprātīgo 
darbu un apgūt labāko pieredzi, 
kā  prasmīgi reaģēt uz krīzes si-
tuācijām.

Pārgaujas novads dalās 
pieredzē Itālijā

Turpinājums no 1. lpp.

Vivita Rone, sākumskolas 
skolotāja, par mērķtiecību, atbil-
dību un konsekvenci mācību un 
audzināšanas darbā, veiksmīgu 
sadarbību ar skolēnu ģimenēm, 
lai risinātu problēmas skolēnu 
uzvedībā un rīcība.

Dace Eihenbauma, sporta 
skolotāja, par veiksmīgu darbību 
Baltijas valstu skolu forumā, 
profesionalitāti un atsaucību 
darba un radošumu sporta pa-
sākumu un sportisko aktivitāšu 
organizēšana skolēniem.

Pārgaujas novada domes at-
zinības rakstus saņēma peda-
gogi un tehniskie darbinieki no 
Straupes pamatskolas:

Anita Lazdāne, sākumizglītī-
bas skolotāja, par kvalitatīvu un 
profesionālu, radoši mērķtiecīgu 
pieeju pedagoģiskajam darbam.

Daina Cukure-Akmene, 
pirms skolas izglītības mūzikas 
skolo tāja, par kvalitatīvu un pro-
fesionālu, radoši mērķtiecīgu 
pieeju pedagoģiskajam darbam.

Sanita Kārkliņa, sākumiz-
glītības skolotāja, par radošu, 
kvalitatīvu mācību darbu un po-
zitīvu saskarsmi darbā ar skolē-
niem un vecākiem.

Daiga Kreituze, pirmsskolas 
un vizuālās mākslas skolotāja, 
par atbildīgu un radošu iegul-
dījumu skolas estētiskās vides 
veidošanā un skolēnu mākslinie-
cisko talantu attīstīšanā. 

Iveta Adamsone, sociālo zi-

nību skolotāja, par radošu un 
kvalitatīvu mācību darbu un 
pozitīvu saskarsmi darbā ar 
speciālās izglītība skolēniem un 
aktivitāti projektu veidošanā un 
realizācijā. 

Elita Pakalne, latviešu va-
lodas skolotāja, par kvalitatīvu 
un profesionālu, radoši mērķ-
tiecīgu, aktīvu, mūsdienīgi ino-
vatīvu pieeju pedagoģiskajam 
darbam.

Laila Lamberte, sporta sko-
lotāja, par atbildīgu darbu, iegul-
dījumu sporta dzīves veidošanā 
un aktīva dzīvesveida populari-
zēšanā.

Ilze Gaile, lietvede, par pro
fesionalitāti, pozitīvu saskarsmi 
un veiksmīgu sadarbību ar sko-
las kolektīvu.

Sandra Vanaga, pirmsskolas 
pedagoga palīgs, par nesavtību, 
pašatdevi un atbildību uzticēto 
pienākumu veikšanā pirms-
skolā.

Veicināšanas balvu par titulu 
gada pedagoģe saņēma Evija 
Tiltiņa. Viņa Straupes pamat-
skolā strādā par bioloģijas, da-
baszinību un meiteņu mājtu-
rības un tehnoloģiju skolotāju, 
vada arī ekoskolas aktivitātes. 
Skolotājas E. Tiltiņas vadībā 
skola piedalās Vidzemes plāno-
šanas reģiona rīkotajā projektā 
„WasteArt”, kā arī Skolotāja ir 
iniciatore „Straupes apļu” skrē-
jiena ieviešanai, kas notiek jau 
ceturto gadu. Septembrī kopā 
ar skolēniem piedalījās talkā 

„Mana jūra – tīrrade”. Evija Til-
tiņa ir projektu nedēļas “Mežs” 
iniciatore. Skolotāja stundās iz-
manto jaunākās tehnoloģiskās 
iespējas – balsošana telefonā, 
stundas tēmu apguvē izmanto 
‘beeboot’ robotiņu. Mājturības 
un bioloģijas stundās izmanto 
iespēju apmeklēt tuvākos uzņē-
mumus. Skolotāja prasmīgi or-
ganizē stundu darbu, izmantojot 
gan pedagoģisko intrigu skolēnu 
ieinteresēšanai, gan izmanto 
inovatīvas un radošas meto-
des mērķu sasniegšanai. Evija 
Tiltiņa regulāri sadarbojas ar 
Dabas Aizsardzības pārvaldi, ie-
saistot skolēnus Jauno reindžeru 
kustībā. Regulāri skolotāja pati 
un skolēni piedalās ziemas un 
vasaras ekoforumos. Skolā Evija 
Tiltiņa atbild par karjeras izglī-
tību, rīko ārpusstundu nodar-
bības. Skolotājas Evijas Tiltiņas 
attiecības ar kolēģiem, vecākiem 
un skolēniem ir cieņpilnas, uz 
sadarbību vērstas. Kopā ar Eko-
padomes vecāku pārstāvi un 
skolēniem dodas ekspedīcijās.  
Ar kolēģiem labprāt dalās piere-
dzē par dažādu metožu izman-
tošanu,  ir ekoskolas aktivitāšu 
ideju ģenerators. Draudzīga kla-
ses kolektīva veidošanā ar audzi-
nāmo klasi dodas piedzīvojumu 
un nakts pārgājienos pie skolēnu 
ģimenēm. Skolotāja ir radoša, 
enerģiska, atbildīga, uz inovāci-
jām orientēta personība.

Titulu gada pedagogs sa-
ņēma Aleksandra Bieziņa Rais-

kuma pa  matskolas sporta un 
interešu izglītības skolotāja Gita
Timaškova. Vidzemes un Latvi-
jas mērogā BOCCIA sacensībās 
piedalās daudzu gadu garumā. 
Par panākumiem Gita apbal-
vota “Pargaujas novada Sporta 
laureāts” pasākumos. Godalgas 
2019.gada Vidzemes reģiona 
BOCCIA sacensībās skolēniem. 
Gita ar atbildību, iejūtību un 
pacietību veic sporta skolotājas 
pienākumus visām veselības 
grupām, ļoti veiksmīgi izglītības 
programmu prasības pielāgo 
tradicionālajam un paraolim-
piskajam sportam. Skolotāja 
regulāri rīko vieglatlētikas die-
nas skolā, skolēnu sasniegumus 
vērtējot dinamikā. Strādājot ar 
bērniem ar invaliditāti, piemēro 
veselības stāvoklim atbilstošus 
vingrinājumus. Gitas mudināti 
skolēni jau divpadsmito gadu 
piedalās Starptautiskās sporta 
spēlēs bērniem un jauniešiem ar 
speciālam vajadzībām “Mēs va-
ram” Valmierā, kas pulcē ap 200 
dalībnieku no Latvijas, Igaunijas 
un Norvēģijas. G. Timaškova vai-
rāk nekā 10 gadus motivē Rais-
kuma skolas skolēnus piedalīties 
Pārgaujas novada organizētajā 
skrējienā “Apkārt Rozulai”. Sko-
lēni katru gadu aktīvi trenējas 
un skrējienā gūst godalgotas 

vietas. Skolotāja Gita rada sa-
pratnes pilnu un atbalstošu vidi 
skolēniem sporta stundās un 
iedvesmo tos dalībai sacensī-
bās. Objektīvi pamato vecākiem 
skolēnu veselības nostiprināša-
nai nepieciešamos vingrināju-
mus. Gita veiksmīgi sadarbojas 
ar kolēģiem skolā, organizējot 
skolēniem un darbiniekiem da-
žādas aktivitātes visos gadalai-
kos. Pedagoģe  darbojas speciālo 
mācību priekšmetu skolotāju 
metodiskajā darba grupā. Vei-
cina sadarbību ar citu skolu 
skolēniem un skolotājiem (Stal-
bes vidusskola, Ziemeļvidzemes 
internātpamatskola, Cēsu 2. pa-
matskola).

Pēc atzinību pasniegšanas 
Pārgaujas novada izglītības ies-
tāžu pedagogiem un tehniska-
jiem darbiniekiem tika sagādāts 
muzikāls pārsteigums – grupas 
“Tirkizband” koncerts. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
novēl pedagogiem un skolu dar-
biniekiem turpināt pašaizlie-
dzīgo darbu skolas tēla un attīs-
tības veidošanā, kā arī nezaudēt 
degsmi skolēnu izglītošanā. 

Lai nezūd entuziasms arvien 
jaunu metožu un radošu pieeju 
izmantošanā, lai panākumiem 
bagāti arī turpmākie gadi!

Godināti Pārgaujas novada izglītības 
iestāžu pedagogi un skolu darbinieki

Guna Rukšāne,
Pārgaujas novada domes deputāte

Ar tik skaistiem vārdiem 
Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētājs Gints Kamins-
kis un SIA “Rīgas Meži” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Tauriņš 
aicināja 119 pašvaldību pār-
stāvjus ierasties uz rododendru 
stādīšanu pie Mežaparka lielās 
estrādes. Pasākums bija labi sa-
plānots – uzrunas mijās ar Inta 
Teterovska vadītā kora “Balsis” 
priekšnesumu, pašvaldību pār-
stāvjus īsā ekskursijā iepazīsti-
nāja ar darbu norisi estrādē un 
neizpalika arī zupas baudīšana 
noslēgumā.

Pati stādīšana noritēja ar īstu 
bedres rakšanu, iepriekš labi sa-
gatavotā zemē. Katram Latvijas 
novadam bija iedalīta sava teri-
torija un Vidzeme jāmeklē krei-
sajā pusē (ja skatās uz estrādi). 
Ja Rīga un Kurzeme saņēma stā-
dus, kuri ziemo ar lapām, tad Vi-
dzeme tika pie vasarzaļajiem ro-
dodendriem, kas arī ir saprātīgi, 
jo mums tomēr klimats ir sūrāks 
un ziemošana var beigties ar 
galēju lapu izžūšanu. Pārgaujas 
novadam iedalītā ‘Lelde’ bija pa-
matīgs un vislielākais stāds un, 

lai to paceltu (sakņu kamols bija 
ļoti smags), nācās lūgt palīdzību 
Rīgas Kronvalda parka dārznie-
kam Uldim Prauliņam. Izskatās, 
ka organizatori bija piedomājuši 
arī pie piemērota nosaukuma 
iedalīšanas, jo mūsu kaimiņi, 
Amatas novads, iestādīja ‘Zvār-
tes iezi’. Savukārt Raiņa lugā 
“Spēlēju, dancoju” Lelde – Latve 
ir sinonīmi – kā nekā esam lat-
viskākais novads.

Uzziedēsim 
kopā Latvijas 
dziesmotākajā vietā

Europe for Citizens
Programme

Projekta partnerorganizāciju pārstāvji pēc svinīgās sadarbības līgumu 
parakstīšanas.

Rīgas Kronvalda parka dārznieks 
U. Prauliņš (no kreisās), Guna un 
Jānis Rukšāni, stādot rododendru 
pašvaldību rododendru dobē 
Mežaparkā.
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Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 14. līdz 18. oktobrim So-
mijas pilsētā Lappeenranta ar 
Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ finansiālu atbalstu 
notika starptautiskas apmācī-
bas jaunatnes darbiniekiem, 
projektu vadītājiem un attīstī-
bas speciālistiem, kas pārstāv 

nevalstiskās organizācijas un 
pašvaldības. Apmācību tēma 
bija “International Country
side”, uzsverot lauku reģionu 
nozīmi starptautisko jaunatnes 
projektu ieviešanā. Pārgaujas 
novadu pārstāvēja projektu va-
dītāja Eva Meijere.

Apmācību programma bija 
saplānota kvalitatīva, padomā-
jot par tēmu un apskates vietu 
daudveidību, lai visiem 25 dalīb-

niekiem, kas pārstāvēja dažādas 
valstis būtu kaut kas, ko ieviest 
praksē savās darba vietās. Starp-
tautiskās studiju vizītes “Inter-
national Countryside” dalībnieki 
bija no Latvijas, Lietuvas, Liel-
britānijas, Slovēnijas, Krievijas, 
Beļģijas, Holandes, Moldovas, 
Itālijas, Spānijas, Polijas, Rumā-
nijas, Vācijas, Islandes, Somijas 
un Ungārijas.

Programma ietvēra individu-
ālu darbošanos un komandas 
darbu, piemēram, lauku terito-
riju plusu un mīnusu izvērtē-
jums, kopīgā un atšķirīgā meklē-
šana darbā ar jaunatni dažādās 
valstīs, pozitīvo aspektu definē-
šana dzīvei lauku nevis pilsētas 
teritorijās u.c. Uzņemošā orga-
nizācija bija noorganizējusi divu 
vietējo pašvaldību – Rautjärvi un 
Lemi – apmeklējumu, kur apmā-
cību dalībnieki tika iepazīstināti 
ar vietējiem jauniešiem, kas ak-
tīvi darbojas savās organizācijās, 
piedalās un organizē projektus, 
dodas jauniešu apmaiņas brau-
cienos un uztur aktīvu jaunat-
nes kustību savās pašvaldībās. 
Tika apmeklēts jauniešu centrs, 
kas atrodas pašvaldības ēkā un 
ir atvērts jauniešiem divas die-
nas nedēļā, Parikkala skulptūru 
parks, skola Lemi pašvaldībā, 
kā arī saņemta informācija par 
Erasmus+ programmu, Eiropas 
Solidaritātes korpusu. 

Katra diena sākās ar uz-
mundrinošām aktivitātēm, lai 
modinātu ķermeni un garu, kā 
arī ar dalīšanos viedokļos par 
iepriekšējā dienā iegūto piere-
dzi un vērtīgākajām atziņām. 

Starptautiskās apmācībās Somijā tiek 
pārstāvēts Pārgaujas novads

nes starptautisko programmu 
aģentūrai, ar kuras starpniecību 
bija iespējama dalība apmācī bās. 
Paldies arī “Finnish National 
Agency for Education” par kvali-
tatīvi saplānoto apmācību kursu, 
kā arī tik vērtīgo starptautisko 
pieredzi darbā ar jauniešu pro-
jektiem.

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

Par ierastu un gaidītu pasā-
kumu rudenī kļuvis Pārgaujas 
novada jaunatnes mini forums 
“Pacel ideju”, kas šogad norisinā-
sies jau 4. reizi. Pasākums notiks 
24. novembrī Raiskuma pagasts 
tautas namā “Auciemmuiža” no 
plkst. 11.00 līdz 16.00. 

Pasākuma mērķis palicis ne-
mainīgs  vienkopus pulcēt Pār-
gaujas novada jauniešus, iedves-
mot tos, izzināt viņu iespējas 
iesaistīties pašvaldības rīkotajās 
aktivitātēs, kā arī noskaidrot jau-
niešu vēlmi un redzējumu par 
savu ideju realizēšanu Pārgaujas 
novadā. Pateicoties forumam, iz-
veidojusies jauniešu grupa, kura 
maziem toties mērķtiecīgiem so-
ļiem dodas uz priekšu, iepazīstot 
cits citu, apzinot aizvien vairāk 

novada jauniešu, realizējot savas 
iniciatīvas, piedaloties starptau-
tiskos projektos, kā arī veidojot 
Pārgaujas novada jaunatnes 
dzīvi krāšņāku.

Tā kā viens no pasākuma 
mērķiem ir radīt jauniešos vēlmi 
uz vēl aktīvāku darbošanos, kā 
arī veicināt to savstarpējo ko-
munikāciju, ideju ģenerēšanu 
un realizēšanu, mini foruma 
laikā izskanēs vairāki motivējoši 
veiksmes stāsti, kurus pastāstīs 
Pārgaujas novadā dzīvojoši vai 
ar novadu saistīti jaunieši, kuri 
savas idejas jau realizējuši un 
turpina tās attīstīt. Stāstu par 
gūto pieredzi un piedalīšanos 
jauniešu apmaiņas projektā Itā-
lijā stāstīs Pārgaujas novada sa-
biedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste Iluta Beķere un 
četri Pārgaujas novada jaunieši, 
bet ar starptautiskajās apmācī-
bās Somijā gūtajām zināšanām 
par darbu ar jaunatni lauku re-

ģionos dalīsies Pārgaujas novada 
projektu vadītāja Eva Meijere. 

Visas dienas garumā ar Pār-
gaujas novada jaunatnes mini 
foruma dalībniekiem būs brīvo 
mākslinieku apvienības “Pieau-
gušie bērni” biznesa projektu 
vadītājs un radošais direktors, 
improvizācijas teātra grupas 
‘’Rīgas Improvizācijas Laborato-
rija’’ aktieris, kā arī harizmātisks 
pasākumu vadītājs, kam darbs 
ar jaunatni nav svešs – Kaspars 
Brūvelis. Gaidāmas dažādas ra-
došas aktivitātes un saliedēša-
nās spēles. 

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

Lai piedalītos pasākumā, aiz-
pildi reģistrēšanās anketu:

https://forms.gle/jVKaorzx-
SeskSJXq5 

Pārgaujas novada jaunatnes 
mini forums “Pacel ideju”
jau ceturto reizi

MOTIVĒJOŠI IEDVESMAS STĀSTI,
RADOŠAS AKTIVITĀTES

PIETEIKUMA ANKETU UN VAIRĀK INFORMĀCIJAS
MEKLĒ WWW.PARGAUJASNOVADS.LV

Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2019. gada 24. ok
tobra sēdes lēmumu Nr. 99 “Par Pārgaujas novada pašvaldības 
integrētās attīstības programmas 2020.–2026. gadam gala re-
dakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai” 
(sēdes protokols Nr. 8, 3.§), tika apstiprināta Pārgaujas novada 
attīstības programma 2020.–2026. gadam.  

Ar “Pārgaujas novada attīstības programma 2020.–2026. ga-
dam” materiāliem var iepazīties:

• Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujas-
novads.lv sadaļā “Attīstības plānošana”;

• Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā ēkā “Tau-
tas nams”, Plācis, Pārgaujas novads, darba dienās no plkst. 8.00 
– 13.00 un 14.00–17.00 (trešdienās līdz 18.00 un piektdienās 
līdz 16.00);

• Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Pārgaujas novada pašval-
dības teritorijas plānotāja Ingvilda Krišjāņa Baltpurviņa tel.: 
27809705, epasts: krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv.

Programmas noslēgumā notika 
darbs pie demo projektu izstrā-
des, veicinot tīklošanos un jaunu 
sadarbību rašanos. Kā apliecinā-
jumu par dalību mācībās, kā arī 
tajās attīstītajām kompetencēm, 
ikviens apmācību dalībnieks sa-
ņēma Youthpass sertifikātu. 

Paldies par sadarbību Jaunat-

Paziņojums par Pārgaujas 
novada integrētās 
Attīstības programmas 
2020.-2026. gadam gala 
redakcijas apstiprināšanu

Rīgas Kronvalda parka dārznieks U.Prauliņš (no kreisās), Guna un Jānis 
Rukšāni, stādot rododendru pašvaldību rododendru dobē Mežaparkā.

Apmācību dalībnieki.

https://forms.gle/jVKaorzxSeskSJXq5
https://forms.gle/jVKaorzxSeskSJXq5
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 13. līdz 20. oktobrim Lat-
vijas delegācija, kuras sastāvā 
bija pieci jaunieši no Pārgaujas 
novada, atradās Itālijas pilsētiņā 
Bassano del Grappa, kurā nori-
sinājās jauniešu apmaiņas pro-
jekts “SPRAY”  (Space regenera-
tion through street art by youth). 
Projekta galvenā tēma bija ielas 
māksla kā instruments dažādu 
sociālu un politisku problēmu 
risināšanai. 

Projektā piedalījās 11 Eiro
pas valstis – Latvija, Itālija, Ser-
bija, Ziemeļmaķedonija, Bosnija 
un Hercegovina, Francija, Slo-
vēnija, Čehija, Īrija, Vācija un 
Portugāle. Jāatzīst, ka projekta 
vadošo partneru, Bassano del 
Grappa pašvaldības, veidotais 
projekta aktivitāšu plāns bija 
ļoti piepildīts un darāmā ne-
trūka. Katra diena tika iesākta 
deju meistarklasē kopā ar senio-
riem, kas sirgst ar parkinsona 
sindromu. Šie seniori deju meis-
tarklases apmeklē katru dienu, 
tādejādi uzlabojot savu veselību. 
Viņi pauda prieku par jauniešu 
iesaistīšanos deju meistarklasēs, 

jo strādāt ar internacionālajām 
grupām esot īpaši jauki. 

Pirmajās divās projekta die-
nās notika iepazīšanās aktivi-
tātes, kā arī projekta partneru 
prezentācijas – iepazīstināšana 
ar vietu no kuras tie nāk, kā arī 
ar ielu mākslas kultūru savā val-
stī. Savā prezentācijā Pārgaujas 
novada jaunieši izvēlējās parādīt 
Latvijas ielu mākslas spilgtākos 
piemērus, piemēram, grafiti zī-
mējumu “Saule. Pērkons. Dau-
gava.” Rīgā, kā arī pastāstīja par 
populārākajiem Latvijas grafiti 
māksliniekiem. Jaunieši iepa-
zinās ar vienu no pilsētas Bas-
sano del Grappa populārākajiem 
māksliniekiem Andrea Koes, 
ku ra pavadībā apskatīja arī pil-
sētas iespaidīgākos ielu mākslas 
darbus, kas tapuši arī ar pašval-
dības atbalstu. Savukārt Ales-
sandra Marsala un Filippo Lo 
Presti dalījās savā pieredzē par 
to, kā ielas māksla ietekmējusi 
kāda Sicīlijas ciematiņa attīstību. 

Projekta trešajā dienā jau-
niešiem bija jāstrādā pie saviem 
mākslas darbiem – lielformāta 
gleznām. Savos zīmējumos jau-
nieši no 11 valstīm pievērsās 
dažādām tēmām – paaudžu at-
tiecības, migrantu krīze, vārda 
brīvība utt. Pārgaujas novada 

jaunieši savā darbā izvēlējās likt 
uzsvaru tēmai tolerance sabied-
rībā, rosinot domāt par to, ka cil-
vēki ir ļoti dažādi – ar atšķirīgām 
nacionalitātēm, ar atšķirīgu ādas 
krāsu, dzīvesveidu, domāšanu un 
uzskatiem. Svarīgi ir citam citu 
izprast un pieņemt. Zīmējumu 
tapšanas procesu uzraudzīja un 

Pārgaujas novada jaunieši piedalās 
jauniešu apmaiņas projektā Itālijā

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašval-
dība īstenojusi projektu “Zivju 
mazuļu iegāde zivju resursu 
atjaunošanai Pārgaujas novada 
ūdenstilpēs”, kas īstenots Zivju 
fonda pasākumā “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpēs un ūdenstil-
pēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā, 
kā arī privātajās upēs, kurās ir 
atļauta makšķerēšana”.

Zivju fonda padome projektu 
apstiprinājusi 2019. gada 1. ap-
rilī  (Zivju fonda padomes 2019.
gada 26.marta sēdes proto-
kols Nr. 4.128e/3/2019). Zivju 
fonda piešķirtais finansējums 
projekta īstenošanai ir 3138.88 
eiro, nepieciešamo līdzfinan-
sējumu no drošina Pārgaujas 
novada paš valdība. Projekta ie-
tvaros Raiskuma ezerā ielaisti 
desmit tūkstoši ālantu mazuļi un 
Auciema ezerā trīs tūkstoši zan-
dartu mazuļi, kurus piegādāja 
SIA “Rūjas zivju audzētava”.

Pārgaujas novada pašvaldība 
īstenojusi projektus “Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumu izstrāde Sārumezeram” 
un “Zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumu izstrāde Ruckas 
ezeram”, kuri īstenoti Zivju fonda 
pasākumā “Zinātniskās pētniecī-
bas programmu finansēšana un 
līdzdalība starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos zivsaim-
niecībā, izņemot tādu iesniegto 
programmu un pētījumu finan-
sēšanu, kuri pretendē uz finan-
sējuma saņemšanu no citu valsts 
vai Eiropas Savienības fondu fi-
nansējuma”.

Zivju fonda padome pro-
jektu apstiprinājusi 2019. gada 
7. maijā (Zivju fonda padomes 
2019. gada 26. aprīļa sēdes 
protokols Nr. 4.128e/5/2019). 
Zivju fonda piešķirtais finansē-
jums projekta īstenošanai Sā-
rumezeram ir 5662,80 eiro un 
Ruckas ezeram 3920,40 eiro, 
nepieciešamo līdzfinansējumu 
nodrošina Pārgaujas novada 
pašvaldība.

Pārgaujas novada pašvaldība 
īstenojusi projektu “Termoka

meras iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Pārgaujas novada 
ūdenstilpēs”, kas īstenots Zivju 
fonda pasākumā “Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldī-
bas, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība (izņemot 
attiecīgās institūcijas kārtējos 
izdevumus)”.

Zivju fonda padome pro-
jektu apstiprinājusi 2019. gada 
1. oktobrī (Zivju fonda padomes 
2019. gada 20. septembra sēdes 
protokols Nr.4.128e/10/2019). 
Zivju fonda piešķirtais finan-
sējums projekta īstenošanai ir 
2484.00 eiro, nepieciešamo lī-
dzfinansējumu nodrošina Pār-
gaujas novada pašvaldība. 

tas, ka tautu mentalitātes, tradī-
cijas un uzskati ir ļoti dažādi.

Paldies jauniešiem, kuri šajā 
projektā pārstāvēja Pārgaujas 
novadu – Nadīnai Razgačevai, 
Martai MartinsoneiKašai, Mār-
tiņam Jēkabam Ausmanim un 
Matīsam Veinbergam. Tika gūta 
starptautiska pieredze, poten-
ciālie nākotnes sadarbības part-
neri, kā arī pieredze starptau-
tisku projektu menedžmentā. 

Projekts norisinājās ar Eiro
pas Savienības programmas 
Erasmus + finansiālu atbalstu.

Ar zivju fonda atbalstu 
2019. gadā Pārgaujas novadā 
realizēti vairāki projekti 

konsultēja Itāļu mākslinieks Ma-
nuel Pablo Pace. Paralēli zīmē-
jumiem jaunieši strādāja arī pie 
sienas gleznojuma, kura autors 
bija mākslinieks ar pseidonīmu 
Joys. 

Projekta ietvaros notika arī 
internacionālās vakariņas, kuru 
laikā dalībnieki citus iepazīsti-
nāja ar savas valsts raksturīgā-
kajiem produktiem. Pārgaujas 
novada jaunieši līdzi bija paņē-
muši Rožkalnu rupjmaizi, Lai-
mas saldumus, ko citi atzina par 
ļoti gardiem. 

Projekta “SPRAY” noslēgumā 
ikviens apmācību dalībnieks 
saņēma Youthpass sertifikātu, 
kas apliecina dalību jauniešu ap-
maiņā, kā arī tajā attīstītās kom-
petences. Starptautiskā vide lika 
jauniešiem būt ārpus komforta 
zonas, kā arī uzlaboja svešvalo-
das prasmes un attīstīja kom-
petences, rosināja domāt arī par 
sensitīvām un ne sevišķi ērtām 
tēmām. Kārtējo reizi pierādījās 

Iespēja iesniegt idejas par 
aktivitātēm sporta nozarē, 
kas var tikt atbalstītas no 

pašvaldības līdzekļiem 2020. gadā

Sakarā ar pašvaldības budžeta plānošanu 2020. gadam, aicinām 
nogādāt iesniegumus sporta klubam “Pārgauja” par plānotajām 
sporta aktivitātēm Pārgaujas novadā 2020. gadā, kuras var tikt 
atbalstītas no pašvaldības līdzekļiem un iekļautas pašvaldības 
budžetā. Iesniegumi tiks izskatīti sporta kluba “Pārgauja” valdes 
sēdē. 

Iesniegumi jānogādā klientu apkalpošanas centrā, Stalbē, 
“Iktēs”, līdz 2019. gada 20. novembrim (ieskaitot). Iesniegumus 
adresēt sporta klubam “Pārgauja”. 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar sporta kluba “Pārgauja” 
valdes priekšsēdētāju Monvidu Krastiņu (tālr. 29469759).

Pārgaujas novada jaunieši veido kopīgo zīmējumu. 
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SKRĒJIENS APKĀRT

ROZULAI
11. novembrī plkst. 12.30

Reģistrēšanas Rozulas tautas namā 
no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00

Daiga Hofmane,
projekta koordinatore,
neformālā grupa “Mēs 
Raiskumam”

Jaunu jumtu ieguvusi lapene  
āra klase pie Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas (līdz 
31.07.2019. Raiskuma inter-
nātpamatskola–rehabilitācijas 
centrs).  Projektā gūtais Eternit 
plākšņu jumts ir ugunsdrošs un 
labi iekļaujas kopējā ainavā.

Eternit plāksnes tika iegādā-
tas par Pārgaujas novada paš-

valdības projekta finansējumu, 
ar SIA ”WOLF SYSTEM” līdzfi-
nansējumu. Vecā jumta demon-
tēšanas un jaunā jumta klājuma 
uzlikšanas  darbus veica skolas 
saimnieks Ints Bakāns, skolas 
dar binieks Andis Bruņinieks 
un absolvents Ritvars Priedītis. 
Čakli palīgi bija arī skolēnu ko-
manda mājturības skolotājas 
Rudītes Endleres vadībā.

Lapene tiek izmantota sko-
lēnu mācību vajadzībām un 
brīvā laika pavadīšanai. Lapene 
tika celta pirms 15 gadiem, tās 

Īstenots projekts 
pie Raiskuma skolas

rīt Latviju krāšņāku ar koku, 
krūmu, krāšņumaugu stādīju-
miem un mazo koka arhitektū-
ras objektu izvietošanu parkos. 
Pasākums norisinās ar Meža at-
tīstības fonda finansiālu atbalstu 
Latvijas Pašvaldību savienības 
realizētā projekta ietvaros.

Pārgaujas novadā, piedalo-
ties pašvaldības darbiniekiem 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Ar moto „Veidosim daudzvei-
dīgu Latviju un tīkamu ainavu!” 
norisinās “Meža dienas 2019” 
– pašvaldību darbi parkos. Lat-
vijas pašvaldības “Meža dienās 
2019” turpina tradīciju pada-

Raiskuma muižas parkā realizēts 
“Meža dienu 2019” projekts

Reģistrēšanas Rozulas tautas 
namā no plkst. 11.00 līdz 12.00. 

Arī šogad, nu jau 19. reizi, go-
dinot par Latvijas pastāvēšanu 
savu dzīvību atdevušos kareiv-
jus, aicinām piedalīties skrē-
jienā “Apkārt Rozulai”.  Šogad 
izmaiņas – skrējiena starts un 
finišs pie Rozulas tautas nama. 
Skrējienā katrs atradīs savam 
vecumam atbilstošu grupu. Ma-
zie zēni un meitenes līdz 3. kla-
sei (ieskaitot) varēs sacensties 
1,5 km distancē, 4. un 5. klašu 
skolēni, seniori un seniores, kā 

un vietējiem iedzīvotājiem, iz-
veidotas divas dobes Raiskuma 
muižas parkā. Dobes funkcionēs 
kā dekoratīvi parka elementi ne 
tikai iedzīvotājiem un viesiem, 
kas apmeklēs parku, bet no at-
sevišķiem skatu punktiem pa-
vērsies arī no galvenās ielas, kas 
ved gar parku. Plānotais augu 
sortiments atbilstošs parkā eso-

arī visi tie, kam nav svarīga ie-
gūtā vieta, bet ir vēlēšanās būt 
kopā un veikt distanci (tautas 
klase) – 3 km distancē, bet pārē-
jie – 6 km distancē. 

Sacensību centrā lūdzam ie-
rasties līdz plkst. 12.00, lai lai-
kus varētu pieteikties, saņemt 
starta numuru un iesildīties. 
Straupes un Stalbes skolu sko-
lēniem lūdzam pieteikties pie 
saviem sporta skolotājiem.

Pēc skrējiena varēs padzer-
ties siltu tēju un iegādāties bul-
ciņas.

šajiem augiem – parka rozes, 
krastu kļavas, dažādas spirejas, 
klinteņu zemās formas. Dobēs 
ieturēta zaļa – balta tonalitāte 
ar dzelteniem un purpura ak-
centiem, tādejādi sasaucoties ar 
netālu esošās Raiskuma muižas 
fasādes tonalitāti.

Projekta “Meža dienas 2017” 
ietvaros pašvaldība kopā ar 
Raiskuma pagasta iedzīvotājiem 
izveidoja informatīvu stendu 
par Raiskuma muižu un parku, 
tā pirmo reizi publiski izceļot 
Raiskuma parka vērtību. Darbs 
pie parka labiekārtošanas tiek 
turpināts, ir piesaistīts arborists, 
kurš izvērtējis saglabāto koku 
vērtību, ir piesaistīti speciālisti, 
kuri pēta vēsturiskos materiālus 

par parku, lai uz vēsturisku ziņu 
pamata veidotu jaunu, situācijai 
atbilstošu plānu. Daļa parka šo-
brīd jau ir atjaunota, izveidojot 
apgaismotu celiņu, kas ved uz 
jaunajām bibliotēkas telpām. Ta-
gad, pateicoties projekta “Meža 
dienas 2019” piesaistītajam fi-
nansējumam, blakus celiņam jau 
nākamā gada vasarā uzplauks 
sastādītie krāšņumaugi.

Paldies palīgiem, kas aktīvi ie-
saistījās un palīdzēja gan ar roku 
spēku, gan ar viedu padomu!

skaidu jumts bija caurs, tāpēc 
tika bojātas ne tikai jumta kon
strukcijas, bet arī grīda. Lapenes 
uzbrauktuvei projekta ietvaros 
nomainītas bojātās detaļas, tādēļ 
lapenē droši var iekļūt arī sko-
lēni ar kustību traucējumiem. 

Paldies Pārgaujas novada 
paš valdībai par finansējumu, 
SIA “WOLF SYSTEM” un perso-
nīgi Jurim Kozlovskim par atsau-
cību un līdzfinansējumu! Paldies 
Raiskuma skolas lielajiem un 
mazajiem palīgiem par sadar-
bību projekta īstenošanā!

11. novembrī 
SKRĒJIENS APKĀRT 
ROZULAI

Pašvaldības darbinieki un vietējie iedzīvotāji kopīgi strādājot pie dobes izveidošanas Raiskuma parkā. 
Foto: Eva Meijere

Projekta īstenošanas process pie A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas. Foto: Daiga Hofmane
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Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore

Zelta rudens noskaņās no-
vada seniori sēdās pašu īrētā au-
tobusā un devās ceļojumā. Pašā 
rīta agrumā apmeklēja Lielstrau-
pes pili. Lielstraupes pils ir viena 
no viduslaiku pilīm Latvijā, kas 
ar pārbūvēm ir saglabājusies 
līdz mūsdienām un vienīgā Lat-
vijā, kas atrodas vienā korpusā 
ar baznīcu. Būvniecības laiks 
tiek uzskatīts 1263. gadā, bet do-

kumentos pirmo reizi tā minēta 
1310. gadā. Pēc pils uzcelšanas 
tai apkārt izveidojās neliela pil-
sētiņa Straupe, mazākā Hanzas 
pilsēta pasaulē. Ierodoties pie 
Lielstraupes pils ievērojām, ka 
pa pils skursteni kūp dūmi, tā-
tad kāds kurina krāsnis un ro-
sība pilī notiek. Uz pils terases 
mūs sagaidīja smaidīgā tūrisma 
speciāliste Rudīte Vasile.  Viņa 
mūs iepazīstināja ar pils ap-
kārtni un aicināja iepazīt telpas. 
Ekskursantu vidū bija savulaik 

Ceļojums pa novadu

Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore

 Klāt rudens. Gājputni dodas 
prom. Ir jāprot debesīs izlasīt 
putnu atstātos vārdus, īstus un 
patiesus, nepārprastus kā drau-
gus, ar kuriem kopā ziemu gai-
dīt. Septembra nogalē Pārgaujas 
novada seniori Stalbes tautas 
namā gatavojās Senioru dienas 
svinēšanai. Tika klāti galdauti, 
no rudens ziediem gatavoti de-
kori ar sveci vidū. Čaklās ziedu 
audzētājas rotāja skatuvi

 Kā jau Miķeļdienas priekš-
vakarā, pie skatuves bija sasē-
duši dažādu krāsu ķirbji. Skalu 
grozos sagūluši, vasaras saulī-
tes izloloti, āboli un vīnogas no 
novadnieku dārziem. Netrūka 
purva karalienes – sūneklīša iz-
auklētās dzērveņu ogas. 

 Seniori nekad nepadodas, ja 
viņi izsapņo, ka jāsatiekas, tad 
arī satiekas. Svētku dienā no-
vada autobuss uz pasākumu at-
vizināja seniorus no attālākām 
lauku viensētām un ciematiem. 
Satikās paziņas, čaloja, pārru-
nāja vasarā paveikto vai vien-
kārši runāja par dzīvi. 

Novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Imants Kalniņš 
sveica seniorus viņu svētkos, 
vēlēja veselību un dzīvesprieku 
arī turpmāk. Novada Sociālās 
dienesta vadītāja Anita Kalniņa 
novēlēja būt atsaucīgiem un 
piedalīties novada sabiedriskajā 
dzīvē. Novada deputāte Guna 
Rukšāne atgādināja atziņu, kas 
pausta ANO veselības organizā-
cijas mājaslapā, ka no 66–79 ga-
diem cilvēks ir pusmūžā, no 80 
gadiem – cilvēks gados, bet no 

Senioru diena Stalbē
100 un vairāk – ir ilgdzīvotājs. 

Klātesošie ar aplausiem 
sveica svētku goda viešņu, cie-
nījamo un tautā mīlēto Dailes 
teātra aktrisi Olgu Dreģi. Viņa 
izpildīja dziesmas no teātra iz-
rādēm un kinofilmām. Aktrise 
pastāstīja par darbu teātrī, kino 
un par savu privāto dzīvi, kā arī 
sniedza atbildes uz senioru inte-
resējošiem jautājumiem. Raisī-
jās mīļas sarunas. Pēc koncerta 
aktrises rokās gūla mīlestības un 
pateicības ziedi, kā arī vēlējumi, 
lai turas veselība un top jaunas 
lomas teātrī un kino! 

Viešņa devās atceļā uz Rīgu, 
bet tautas namā pasākums tur-
pinājās ar Miķeļdienas cienasta 
baudīšanu. No dziesmu vācelītes 
tika celtas sen piemirstas dzies-
mas un izdziedātas kopā ar akor-
deonistu Jāni Timermani. 

 Pateicoties novada pašval-
dības un līdzcilvēku atbalstam, 
pasākums izdevās kā iecerēts. 
Paldies apmeklētājiem, kas ar 
savu klātbūtni kuplināja šo pēc-
pusdienu. Novadā Senioru dienu 
atzīmējām jau desmito rudeni, 
svinēsim kopā arī turpmāk!

šeit strādājušas darbinieces, kas 
dalījās atmiņās par piedzīvoto 
darba gados. Pateicoties pils 
iepriekšējo saimnieku gādībai, 
interjerā saglabājušās ozolkoka 
kāpnes, durvju vērtnes un par-
kets. Mūsu uzmanību piesaistīja 
skaistās glazēto podiņu krāsnis, 
kas būvētas 20. gs. sākumā. Pils 
ārpusē tika atpazītas vietas, kur 
uzņemta filma “Purva bridējs”.

 Pārbraucot šosejai otrā pusē 
iebraucām Mazstraupes teri-
torijā. Mazstraupes pils, tagad 
Straupes pamatskola. Ceļu turpi-
nājām uz bijušo Raulicas muižu, 
pa ceļam piestājot pie bijušās 
Mazstraupes ciema padomes, 
vēlākos gados Mazstraupes sa-
karu nodaļas, kur darbojās arī te-
legrāfs. No pasta ar zirga pajūgu 
pastnieks katru dienu piegādāja 
iedzīvotājiem pasūtīto pastu līdz 
pat “Raulicām”.  Nākamā pie-
tura – bijusī Rātes krejotava, kur 
kolhoza gados no sešām slau-
camo govju novietnēm tika pie-
gādāts un pārstrādāts piens. No 
iegūtā vājpiena tika ražots jēlka-
zeīns un biezpiens. Produkcija ar 
kravas auto tika nogādāta Strau-
pes pienotavā. Blakus krejotavai 
bija smēde, kur tika remontēta 
tehnika un apkalti zirgi. Vairs 
nav garā katlumājas skursteņa, 
kas kādreiz iztālēm sveicināja 
piena piegādātājus. 

No Krūzes kalna labi pārre-
dzami Elles purva plašumi. Se-
najos gados Priekuļu selekcijas 
stacija gādāja sienu, žāvēja zāles 
miltus un ar to pabaroja visu 
selekcijas liellopu ganāmpulku. 
Dodoties tālāk, pa kreisi “Arāji”, 
kur kolhoza laikā reizi nedēļā 
kino mehāniķi brauca no Cēsīm 

un rādīja filmas. Izbraucot cauri  
bijušās Raulicas muižas liepu 
alejai nonācām pie muižas. No 
bijušās muižas laukakmeņu pa-
matiem tagad zem atjaunotās 
ēkas redzami vien pāris lauk-
akmeņi. Kopā ar mums atmiņās 
kavējās Straupes iedzīvotāja 
Hilda Dortāne (Hilda Cīrule), 
kura tālajos, bargajos gados bū-
dama maza meitene daudz pie-
redzēja un pārdzīvoja. Tālāk vēl 
divas viensētas un līdz ar tām 
Pārgaujas novada teritorija bei-
dzas. Paldies par atmiņām Hildai 
Dortānei un novada tūrisma or-
ganizatorei Rudītei Vasilei, kuras 
devās atceļā uz Straupi, bet mēs 
ekskursiju turpinājām tālāk. 

Iegriezāmies maiznīcā “Liel
ezers” un iegādājāmies maizīti 
ar dažādām piedevām, kā arī 
konditorejas izstrādājumus. Tā 
lāk mūsu ceļojums veda uz Bī-
riņu pili. Iepazinām pils vēsturi 

un apmeklējām skaistās pils is-
tabas. Veiklākie ekskursijas da-
lībnieki vēroja Bīriņu apkārtni 
no ūdenstorņa augšas. Iegādā-
jāmies suvenīrus un turpinājām 
ceļojumu. Pusdienu maltīti bau-
dījām “Raganas ķēķī”. Uzkrājuši 
spēkus atgriezāmies savā no-
vadā. Ieradāmies zivjaudzētavā 
“Brasla”. Priecājāmies par skais-
tiem iežu atsegumiem Braslas 
krastos, noklausījāmies stāstī-
jumu par darbu zivjaudzētavā 
un kā no pavisam necila mazuļa 
izaug skaista forele. Mēs, 28 eks-
kursijas dalībnieki, uzzinājām 
to, cik tālu aizstiepjas novada 
teritorija. Līdz ar šo braucienu 
noslēdzas mūsu šī gada ekskur-
sijas. Paldies ekskursijas dalīb-
niekiem, kuri atvēlēja laiku, lai  
tuvāk iepazītu novada vēsturis-
kās vietas. Ceļosim atkal pava-
sarī!

10. novembrī plkst. 18.30 
Straupes tautas namā aicinām 
jūs piedalīties krāsainā, jautrā 
un neiedomājami atraktīvā šovā 
„Nemo un draugi no Madagaska-
ras”, kas pirmo reizi viesosies 
Latvijā. Nepalaidiet garām ie-
spēju satikt savus iemīļotos va-
roņus dzīvē! Jūs pārsteigs pasa-
kaini tēli no Āfri kas džungļiem 
un Zemūdens pasaules, kā arī 
bērniem būs neparasta iespēja 
novērot un iesaistīties Supe-
rārsta glābšanas operācijā.

Jautra mūzika, burbuļi, lielas 
piepūšamās bumbas, lieliski un 
krāsaini kostīmi neatstās vien-
aldzīgu ne vienu skatītāju. Visa 

pasākuma laikā smaidu un labu 
garastāvokli dāvinās liels, piepū-
šams, 3 metrus garš lācis. Daudz 
pozitīvu emociju sniegs Nemo un 
viņa  Zemūdens pasaules draugi, 
Karalis Lauva un viņa draugi no 
Madagaskaras, haizivs, bruņuru-
pucis un Superārsts, kurš visas 
izrādes garumā rūpēsies par 
savu draugu drošību.

Stāsts par Nemo un viņa 
draugiem no Āfrikas ir mazi-
ņiem, vidējiem un prātīgiem lie-
liem skatītājiem pirmsskolas un 
skolas sākuma vecumā.

Izrādes ilgums – 1h 20 min.
Ieejas maksa: bērniem 3 EUR, 

pieaugušajiem 4,50 EUR.

Izrāde bērniem „Nemo un 
draugi no Madagaskaras’’

10. NOVEMBRĪ PLKST. 18.30    STRAUPES TAUTAS NAMĀ
IEEJAS MAKSA BĒRNIEM 3 EUR, PIEAUGUŠAJIEM 4.50 EUR

Ekskursijas dalībnieki pie Lielstraupes pils. Foto: Valda Indrēvica

Aktrise Olga Dreģe Senioru dienas 
pasākumā. Foto: Sintija Cērpiņa
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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 3. un 17. novembrī

23. novembrī plkst. 18.00 Rozulas tautas namā 
filma – vēsturiskā drāma “DVĒSEĻU PUTENIS”. 

Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motī-
viem, tā ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais 
Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par 
brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā mek-
lējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā 
ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ie-
rakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaid-
niekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt 
brīvības cenu. 

Filma “Dvēseļu putenis” atspoguļo latviešu tautas cīņu 
par neatkarību un to, ka Latvijas valsts esamība nav paš-
saprotama. Mūsu brīvība ir nopelnīta ar pašaizliedzību 
un visdārgāko ziedojumu – cilvēku dzīvībām.

Filma izved cauri vēsturiskajiem notikumiem, pada-
rot tos par personīgo pieredzi. Tas ir stāsts par latviešu 
saknēm un Latvijas valsts vērtībām. “Dvēseļu putenis” ir 
mūsu pateicība cilvēkiem, kuru izvēles toreiz ļauj mums 
dzīvot neatkarīgā valstī šodien.”

Filmas “Dvēseļu putenis” komandu veido teju simts 
kino profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm. Galveno varoni 
filmā atveido Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru 
ansambli veido Vilis Daudziņš, Mārtiņš Vilsons, Rēzija 
Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Re-
nārs Zeltiņš, Ieva Florence, Grēta Trušiņa un daudzi citi.

Filmas garums: 2 h 3 min. Līdz 12 gadiem neiesakām.
Ieejas maksa EUR 3.00.

Stalbes tautas nama
mazajā zālē

 14. novembrī plkst. 11.30
laipni aicināti uz veselības

vingrošanas nodarbību
senioriem

Rudītes Truces vadībā. 
Nodarbības notiks ceturtdienās
no plkst.11.30 līdz plkst. 12.30. 

Nāc un piedalies!

Uz  pasākumu  17. novembrī būs  transports,  kas  
nogādās  uz koncertu un pēc uguņošanas vedīs at-
pakaļ. Maršruts: 18.00 Raiskums – 18.10 Auciems – 
18.20 Stalbe – 19.30 Straupes pamatskola – 18.35 
Plācis – 18.45 Rozula –  18.55 Stalbe.

SVĒTKU BALLE AR GRUPU

17. NOVEMBRĪ PLKST. 22.30
STALBES TAUTAS NAMĀ

Ieeja bez maksas

GALDIŅU REZERVĀCIJA PA TĀLR. 29171764

17. novembrī plkst. 9.00  Straupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
• Svētku dievkalpojums   • Straupes jauktā kora koncerts

Visi laipni aicināti!
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