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

Novembri dēvē par gada pat-
riotiskāko mēnesi. Neskatoties 
uz to, ka tas ir viens no gada tum-
šākajiem mēnešiem, latvieši šim 
mēnesim prot piešķirt gaišumu 
un sirsnību – iededzot sveces, 
pie apģērba piespraužot sarkan-
baltsarkanu lentīti un pulcējo-
ties kopā. Arī Pārgaujas novada 
iedzīvotāji novembra mēnesī ti-
kās kopīgos pasākumos. 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
ar 3 lāpu gājieniem, svecīšu un 
ziedu nolikšanu piemiņas vietās 
atcerējās un pieminēja tos, kuri 
1919. gadā cīnījās par Latvijas 
brīvību. Plkst. 8.15 Stalbē nori-
sinājās lāpu gājiens no Stalbes 
vidusskolas uz pieminekli Vīlan-
des skolnieku rotas karavīriem. 
Tajā pašā laikā notika lāpu gā-
jiens no Straupes pamatskolas 
uz Ziemeļlatvijas atbrīvotāju 
pieminekli Plācī, bet plkst. 16.30 
Raiskumā notika lāpu gājiens no 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas uz pieminekli brīvī-
bas cīņās kritušajiem karavīriem 
Raiskuma kapos. Lāpu gājienos 
piedalījās novada izglītības ies-
tāžu skolēni, pedagogi, skolu un 
pašvaldības darbinieki, kā arī 
Pārgaujas novada domes depu-

tāti – Rudīte Vasile, Guna Ruk-
šāne un Imants Kalniņš. Doties 
lāpu gājienos tika aicināts ik-
viens iedzīvotājs. Ikgadēja tradī-
cija Pārgaujas novadā ir zināmo 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru, 
kuru atdusas vietas ir Pārgaujas 
novada teritorijā esošajās kap-
sētās, godināšana. Šogad jaun-
sargu vienības vadītāja Guntara 
Norbuta un jaunsargu pārstāvju 
no Stalbes pamatskolas pava-
dīta, ziedus ordeņa kavalieru 
kapa vietās nolika deputāte 
Guna Rukšāne. 

Par gaidītu un iedzīvotāju 
īpaši iecienītu notikumu ir kļu-
vis Lāčplēša dienai veltīts skrē-
jiens apkārt Rozulai, kas šogad 
notika 11. novembrī. Skriet 
gribētāji pulcējās Rozulas tau-
tas namā, kur pēc starta signāla 
veica dažāda garuma distances. 
Skrējiena rezultātus skatīt 7. lpp. 

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 101. gadadienas 
priekšvakarā, 17. novembrī, Pār-
gaujas novada iedzīvotāji tika 
aicināti apmeklēt valsts svētku 
koncertu Stalbes tautas namā. 
Savā uzrunā Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents sveica visus klātesošos at-
gādināja to, ka šie ir latviešu ko-
pīgie svētki un novēlēja darīt la-
bus darbus. H.Vents uzsvēra, ka 
neskatoties uz to, ka mūsdienās 
liela daļa cilvēku tiecas pēc dzī-

Pārgaujas novadā 
izskanējuši valsts svētku 
pasākumi

ves pilsētās, latvietim sava sēta 
un mājas vienmēr bijušas sva-
rīgas. Svinīgus mirkļus ar skais-
tām latviešu dziesmām sagā-
dāja solisti Andris Ērglis, Guntis 
Veits, Uģis Roze un mūziķi. Pēc 
koncerta tā apmeklētājus prie-
cēja krāšņs svētku salūts, bet 
vakara turpinājumā svētku balle 
Stalbes tautas namā ar grupu 
“Sestā jūdze”. 

Paldies ikvienam valsts 
svētku pasākumu apmeklētājam 
par kopā būšanu, par sirsnību! 
Novēlam ar patriotisma, valstis-
kās un latviskās apziņas sajūtu 
sirdī pavadīt ik dienu!

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

Jau kopš 2010. gada Pārgaujas 
novada pašvaldība izdod sienas 
kalendāru. Tam šo gadu laikā bi-
jušas dažādas tēmas – Pārgaujas 
novads attēlots skolēnu zīmēju-
mos, tas ir bijis atskats vēsturē, 
papildināts ar latviešu etnogrā-
fiskajām zīmēm, tautas dzies-
mām, sakāmvārdiem. Kalendāru 
tēmas veltītas arī ūdeņiem, ie-
dzīvotāju gardākajām ēdienu 
receptēm un neierastākajām 
tūrisma takām novadā. Šogad 
Pārgaujas novada kalendārs vel-
tīts skaistumam, ko pamanījuši 
novada iedzīvotāji un viesi. 

Viņu uzņemtās fotogrāfijas 

ir publicētas sociālo mediju 
vietnēs Instagram un Facebook, 
izmantojot tēmturus #pargau-
jasnovads, #straupe, #stalbe vai 
#raiskums. Ar katru foto autoru 
sazinājāmies personīgi un vai-
cājām pēc atļaujas bildi publicēt 
kalendārā. Sakām lielu paldies 
par atsaucību ikvienam foto au-
toram, kā arī kalendāra dizaina 
autorei Andai Nordenai. 

Ikviens interesents šo ka-
lendāru var iegādāties Stalbes, 
Straupes un Raiskuma pagastu 
pārvaldēs, kasēs. Kalendāra cena 
1,82 EUR. Kā dāvanu kalendāru 
saņems novada seniori. 

Novēlam ikvienam 2020. ga
dā saskatīt skaisto, unikālo, kas 
ir tepat, ap mums, un dalīties 
tajā ar citiem!

Pārgaujas novada 
pašvaldība izdevusi 
sienas kalendāru 
2020. gadam

Jau 4. reizi Pārgaujas novada 
jaunieši tiekas mini-forumā 
“Pacel Ideju”
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

Svētdien, 24. novembrī, Raiskuma 
pagasta tautas namā “Auciemmuiža” 
notika 4. Pārgaujas novada jaunatnes 
miniforums “Pacel Ideju”, kas šogad 
pulcēja vienviet vairāk kā 20 jauniešus 
no Straupes, Stalbes un Raiskuma pa-
gastiem. 

Pārgaujas novada jaunatnes minifo-
rums ir 2016. gadā aizsākta tradīcija, un 
ir ieguvis īpašu vietu ikgadējo notikumu 
vidū. Tā mērķis palicis nemainīgs – radīt 
jauniešos vēlmi uz vēl aktīvāku darboša-
nos, kā arī veicināt savstarpējo komuni-
kāciju, ideju ģenerēšanu un realizēšanu. 
Tā kā Pārgaujas novada jaunieši šī gada 
laikā piedalījušies jau vairākos starptau-
tiskos projektos, tad arī pasākumā daudz 
tika runāts par dažāda veida projektiem.                   

Turpinājums 3. lpp.

Lāpu gājiens Stalbē. Foto: Solveiga Ruska
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Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā

maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “Vienotnes” tel. nr.: 29114576

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

maršruts 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

maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” tel. nr.: 29398627

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

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

Raiskuma pagastā

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

maršruts Strīķu – Miglaču ceļu 
saraksts

SIA “Imberteh” tel. nr.: 29329852

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

maršruts 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 jāsa
zinās ar norādītajām kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

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

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

Nu jau par tradīciju rudenī 
kļuvuši apmācību semināri, ko 
Pārgaujas novada pašvaldība or-

ganizē uzņēmējiem. Arī šis gads 
nebija izņēmums – apmācības 
notika 30. oktobrī Raiskuma 
pagasta tautas namā “Auciem-
muiža”. 

Šajā gadā uzņēmējiem tika 
piedāvāts seminārs par tēmu 
“Radošums un inovācija jaunu 

Apmācības novada uzņēmējiem Auciemmuižā

produktu radīšanai”. Apmācības 
vadīja Elīna Miķelsone – dok-
tora grāda kandidāte biznesa 
administrācijā, biedrības “Ideju 
inovāciju institūts” dibinātāja 
un valdes locekle. Elīnas darba 
pieredze ir saistīta ar jauno uz-
ņēmēju un organizāciju atbalstu 
inovāciju un radošuma jomās, 

projektu attīstību un apmācību 
vadīšanu. Radošums, inovācijas, 
radošā domāšana, ideju fitness ir 
Elīnas sirds lieta un pētniecības 
joma. Apmācību apmeklētājiem 
E. Miķelsone piedāvāja uzņē-
mējiem dažādas radošas, netra-
dicionālas un inovatīvas ideju 
radīšanas metodes. Šī semināra 

mērķis bija attīstīt un nostipri-
nāt zināšanas un prasmes, kas 
saistītas ar ideju un inovāciju 
vadību. Caur praktiskiem dar-
biem un radošiem uzdevumiem, 
apmācību dalībniekiem bija ie-
spēja gūt izpratni par ideju un 
inovāciju vadību, uzzināt par 
elementiem, kas palīdz radīt la-
bākas idejas.

Pasākumā piedalījās arī AS 
“Citadele banka” pārstāve Sanita 
Krieviņa, lai pastāstītu par uz-
ņēmējdarbības situāciju reģionā 
no bankas skatupunkta, kā arī 
par būtiskāko, kas jāzina uzņē-
mējam, meklējot papildu finan-
sējuma iespējas. 

Šāda veida apmācības Pār-
gaujas novads saviem uzņēmē-
jiem piedāvā jau piekto reizi. 
Dalībnieki atzina, ka šīs apmācī-
bas ļāva iemācīties ko jaunu vai 
atjaunot jau esošās zināšanas, kā 
arī paplašināt savu redzesloku, 
satiekoties ar citiem novada uz-
ņēmējiem. 

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

Pusdienas visiem 1.–9. klases 
skolēniem Pārgaujas novada iz-
glītības iestādēs nodrošina paš-
valdība, un sākot ar šo mācību 
gadu, Pārgaujas novada izglītī-
bas iestādēs Straupē, Stalbē un 
Auciemā ēdināšanas pakalpo-
jumi tiek nodrošināti, vadoties 
pēc “zaļā iepirkuma”, ko paredz 
2018. gadā veiktās izmaiņas 
ministru kabineta noteikumos 
Nr. 172 “Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglī-
tojamiem, sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institū-
ciju klientiem un ārstniecības 
iestāžu pacientiem”. Izmaiņas 
mācību gada sākumā radījušas 
neizpratni skolēnu un viņu ve-
cāku vidū. 

Pēc sarunas ar izglītības ies-
tāžu ēdinātājiem, z/s “Anuļi” 
īpašniekiem Anitu un Helmutu 
Zvejniekiem tika noskaidrotas 
būtiskākās izmaiņas izglīto-
jamo ēdienkartē Straupē, Stalbē 
un Auciemā esošajās izglītības 
iestādās, kā arī jau veiktos un ie-
spējamos risinājumus. Izmaiņas 
paredz, ka ēdienu enerģētiskā 
vērtība un uztura normas sa-
mazinātas visās vecuma grupās 
kā bērnudārzā, tā vidusskolā. 
Jaunie nosacījumi paredz būtiski 
palielināt dārzeņu, augļu, piena 
un tā produktu daudzumu ikdie-
nas ēdienkartē. Tiek samazināts 
kartupeļu daudzums, lai ēdien-
karti būtu iespējams bagātināt 

ar graudaugiem, pākšaugiem un 
dārzeņiem. Anita un Helmuts 
Zvejnieki stāsta, ka, palielinot 
robežu svārstības kaloritātei un 
uzturvērtībai, ļauj veidot daudz-
veidīgāku ēdienkarti, kā arī jau-
najos noteikumos skolēni sa-
dalīti trīs vecuma grupās, kas ir 
loģisks solis un var samazināt iz-
mestā ēdiena daudzumu. Ēdien-
kartē tiek palielināts svaigo ogu, 
augļu un dārzeņu apjoms. Z/s 
“Anuļi” atklāj, ka uzņēmumam 
ir pienākums pielāgoties veikta-
jām izmaiņām MK noteikumos, 
tomēr saņemot sūdzības par 
nepietiekamu porciju lielumu 
atklāj arī to, ka bieži vien ēdiens 
uz galda skolās paliek neaiztikts, 
kas novērojams tieši vecāko 
klašu audzēkņu vidū. Tas varot 
būt skaidrojams ar to, ka bēr-
niem tiek dota kabatas nauda, 
kuru skolēni bieži vien izvēlas 
iztērēt veikalā, jo veicot aptaujas 
par vēlamo ēdienkarti pusdie-
nās, tika uzrādīti ēdieni, kuri jau 
eksistē piedāvājumā. 

Jaunās izmaiņas iespējams 
radījušas neizpratni, tomēr ēdi-
nāšanas uzņēmums Z/s “Anuļi” 
cenšas jaunās prasības ieviest 
tā, lai vilks paēdis un kaza dzīva 
jeb, lai apmierināti būtu visi. Uz-
ņēmums ir ļoti atsaucīgs un ne-
izpratnes gadījumā aicina vecā-
kus apmeklēt izglītības iestādes, 
lai pārliecinātos par ēdināšanas 
kvalitāti, apjomu un piedāvā-
jumu. Ja ir radušies papildi jau-
tājumi vai sūdzības, z/s “Anuļi” 
aicina aprunāties, lai kopīgi va-
rētu problēmas risināt. 

Par izmaiņām 
izglītības 
iestāžu pusdienu 
piedāvājumā

Apmācību dalībnieki. Foto: Iluta Beķere

Apmācību vadītāja Elīna Miķelsone. Foto: Iluta Beķere
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Turpinājums no 1. lpp

Savā pieredzē ar jauniešiem 
par dalību Pārgaujas novada 
grantu konkursā, kā arī izaici-
nājumiem un patīkamo, uzsākot 
savu uzņēmējdarbību, dalījās 
uzņēmuma SIA “Balansa Dēlis” 
pārstāvji Kaspars Bērziņš un 
Aija Zariņa. 

Par dalību Eiropas Savienības 
programmas Erasmus+ jauniešu 
apmaiņas projektā “SPRAY” stās-
tīja novada jaunieši, bet par gūto 
informāciju, zināšanām mācību 
vizītē Somijā vēstīja Pārgaujas 
novada pašvaldības projektu va-
dītāja Eva Meijere. 

Visas dienas garumā ar jau-
niešiem kopā bija brīvo māks-
linieku apvienības “Pieaugušie 

Jau 4. reizi Pārgaujas novada jaunieši 
tiekas mini-forumā “Pacel Ideju”

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

No 18. līdz 22. novembrim 
Pārgaujas novada jauniešu de-
legācija piecu cilvēku sastāvā 
piedalījās Eiropas Savienības 
programmas Erasmus+ projektā 
“You(th) join Structured Dialogue 
for active participation” Itālijas 
salas Sicīlijas pilsētiņā Roccalu-
mera. 

Projektā tikās jaunieši no 11 
valstīm – Latvijas, Igaunijas, Itā-
lijas, Vācijas, Rumānijas, Maltas, 

organizāciju starptautiskā sa-
darbība. 

Jauniešu uzdevums projekta 
laikā bija izveidot stratēģisko 
darbību kopumu ar priekšli-
kumiem dažādām darbībām, 
veicamajiem pasākumiem, kas 
nākotnē varētu kalpot kā ceļve-
dis veidojot Eiropas vai vietējā 
mēroga jaunatnes politiku. Pār-
gaujas novada jaunieši piedāvāja 
divus priekšlikumus. Jauniešu 
medijpratības uzlabošanu, me-
dijpratības mācības skolās, kā 
arī potenciālo informācijas ka-
nālu meklēšanu jauniešiem, kas 
palīdzētu jaunatnes iesaistei 
gan lēmumu pieņemšanai, gan 
iesaistei politikas veidošanas 
procesos, gan arī informētas, 
erudītas sabiedrības veidošanai. 
Jaunieši pievērsās arī tēmai, kas 
skar jaunu cilvēku mentālo vese-
lību – līdzīgi, kā rūpes par fizisko 
labsajūtu, jārūpējas arī par savu 
garu.

Paralēli diskusijām un darb-
nīcām, projekta dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt Sicīlijas 
skaistākās vietas, paviesoties Si-
cīlijas parlamentā, kurš atrodas 
Palermo pilsētā un ir viens no 
vecākajiem parlamentiem pa-
saulē. Projekta ietvaros notika 
arī kultūru vakars, kura laikā 
projekta dalībvalstis prezentē 
savus līdzpaņemtos nacionālos 
gardumus un produktus. 

Projekta dalībniekiem šī bija 
vērtīga pieredze, jo bija iespēja 
iedziļināties jaunatnes politi-
kas veidošanas procesos, gūstot 
zināšanas, kas var tikt izman-
totas vietējā sabiedrībā. Šī bija 
iespēja uzlabot savas angļu va-
lodas prasmes, kā arī izzināt at-
šķirības starp dažādām valstīm, 
aprunājoties ar citu dalībvalstu 
pārstāvjiem. 

Pārgaujas novada jaunieši 
tiekas ar lēmumu pieņēmējiem 
un jaunatnes politikas 
veidotājiem Sicīlijā

Bulgārijas, Portugāles, Spānijas, 
Ungārijas un Grieķijas – , un tā  
galvenais mērķis bija gūt idejas 
un starptautisku pieredzi par Ei-
ropas jauniešu iesaisti jaunatnes 
politikas veidošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesos. Projekta 
laikā jaunieši tikās ar politikas 
veidotājiem – pilsētu mēriem, 
pašvaldību pārstāvjiem un va-
dītājiem. Kopīgi tika diskutēts 
par Eiropas jaunatnes stratēģiju, 
par darbu ar jaunatni, kā arī par 
atbalstu jaunatnes politikai gan 
vietējā, gan Eiropas līmenī. Kā 
viens no atbalsta instrumentiem 
tika minēta projektā iesaistīto 

bērni” biznesa projektu vadītājs 
un radošais direktors, impro-
vizācijas teātra grupas “Rīgas 
Improvizācijas Laboratorija” 
aktieris, kā arī harizmātisks 
pasākumu vadītājs, kam darbs 
ar jaunatni nav svešs  Kaspars 
Brūvelis. Arī Kaspars minifo-
ruma apmeklētājiem pastāstīja 
savu iedvesmas stāstu par to, 
kādas izvēles veicis, cik aktīvi 
iesaistījies jaunatnes dzīvē savā 
dzimtajā pilsētā. Kaspars dalī-
jās pieredzē par dalību dažādu 
reklāmu filmēšanas procesu, par 
savu profesionālo karjeru, kā arī 
par brīvprātīgo darbu, dalību 
projektos un savas organizācijas 
veidošanu. Kaspars jauniešiem 
sniedza vērtīgu atziņu – ir sva-
rīgi pieņemt visus izaicinājumus, 
iesaistoties dažādās aktivitātēs, 

jo iegūtās zināšanas, prasmes un 
kontakti dzīvē vienmēr var nākt 
par labu. 

Pasākumā viesojās arī Sa-
bīna Wajda no Polijas, kura 
Latvijā bijusi kā apmaiņas stu-
dente Daugavpils universitātē, 
bet nu atgriezusies un darbojas 
programmā Erasmus+ prakse. 
Sabīnai ir interesanta pieredze 
dažāda veida starptautiskajos 
projektos – brīvprātīgajā darbā, 
studiju apmaiņā, jauniešu ap-
maiņas projektos, treniņu kur-
sos. Enerģiskā meitene, stāstot 
par savu pieredzi projektos, no-
vēlēja ikvienam nebaidīties un 
pieņemt šādus izaicinājumus, 
jo došanās projektos liek pabūt 
ārpus komforta zonas, kā arī ir 
liels ieguldījums indivīda perso-
nības attīstīšanā. 

Pasākuma noslēgumā jau-
nie cilvēki dalījās ar savām sa-
jūtām par pavadīto dienu, kā 
arī tika rosināti nebaidīties no 
savām idejām un meklēt domu 
biedrus. Paldies ikvienam pasā-
kuma apmeklētājam par kopā 
būšanu, SIA “Balansa dēlis” par 
iedvesmošanu, Sabīnai Wajdai 
par savu pieredzi, kā arī paldies 
pasākuma vadītājam Kasparam 
Brūvelim par iedvesmas, piere-
dzes stāstu, kā arī improvizāci-
jas meistarklasi pasākuma ot-
rajā daļā. 

Jaunatnes aktivitātēm seko 
līdzi Pārgaujas novada mājaslapā, 
sociālo tīklu kontos, kā arī 
Facebook un Instagram kontos 
@pargaujasnovadajauniesi .

Projektu iesnieguma pieņemšana 
no 2019. gada 20.decembra līdz 2020. gada 20. janvārim

Projekta konkursa VIII kārtā pieejams 
finansējums 278515,25 EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās  5.1. aktivitātes 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1. 
rīcība   

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana 
un pārdošanas veicināšana  – 194960,67 EUR

2. 
rīcība 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas 
ap stākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 
83554,58 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS)  
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta 
pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norā-
dot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu 
skaita atbilstību.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veid
lapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
mājaslapā www.brasla.lv un birojā adrese: Braslas iela2, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads, LV4152, kā arī Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija – Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, 
                                             epasts Liga@brasla.lv

Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla” izsludina LEADER 
projektu konkursa 
VIII kārtu uzņēmējdarbības 
atbalstam

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības 
„Brasla” SVVA stratēģijai 2014.2020.gadam un 2015. gada 13. ok-
tobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasā-
kumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pārgaujas novada jauniešu delegācija Sicīlijas parlamentā kopā ar parlamenta deputātu Lo Guidice Danilo.

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.brasla.lv
http://www.lad.gov.lv
mailto:Liga@brasla.lv
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Pamatojoties uz no 2016. 
gadā 1. janvārī spēkā esošajam 
Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu likumam un 2018. gada 
27. decembra Pārgaujas novada 
domes sēdē izdotajiem Sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Pārgaujas no-
vadā”, tiek paredzēts, ka īpašu-
mos, kuros ir pašu ierīkotas no-
tekūdeņu krājbedres, tajā skaitā 
sausās tualetes, tās būs jāreģis-
trē un noteiktā veidā jāapsaim-
nieko  to paredz arī Ministru 
kabineta (MK) “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu”, kas stājās spēkā 2017. 
gada 1. jūlijā.

Jaunās prasības noteiktas 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanai ap-
dzīvotās vietās, kur lokālās no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķi un krājtvertnes koncen-
trētas nelielā, blīvi apbūvētā te-
ritorijā un var ietekmēt ne vien 
virszemes un pazemes ūdeņu, 
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti 
vietējās ūdensapgādes sistēmās, 
radot draudus cilvēku veselībai. 
Tātad noteikumi attieksies uz 

ikvienu, kurš dzīvo ciema teri-
torijā un kura māja vai dzīvoklis 
nav pieslēgti centralizētai ka-
nalizācijas sistēmai, un notek-
ūdeņu savākšanai vai attīrīšanai 
izmanto:

• rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada apkārtējā vidē un kuru 
kopējā jauda ir mazāka par pie-
ciem kubikmetriem diennaktī;

• septiķus (rūpnieciski ra-
žotu vai individuāli izgatavotu 
tvertni ar 2 vai vairākām kame-
rām cilvēka radīto notekūdeņu 
un fekālo nogulšņu nostādināša-
nai ar pārplūdi vidē pēc nostādi-
nāšanas);

• notekūdeņu krājtvertnes, 
kurās uzkrājas neattīrīti notek-
ūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sis-
tēmu tīrīšanas atkritumi.

Aicinām nekustamo īpašumu 
īpašniekus, kuru īpašumi atro-
das ciematu teritorijās un kuru 
kanalizācijas sistēmas tiek ap-
saimniekotas decentralizēti, 
iepazīties ar Pārgaujas novada 
saistošajiem noteikumiem nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Pārgaujas 

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes 24.10.2019. lē-
mumu Nr. 145 (prot. Nr. 11, 11.§) 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu,  Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 35. panta 
otro, ceturto un piekto daļu, li-
kuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”  25.2 panta 
pirmo un piekto daļu, Ministru 
kabineta 2009. gada 17. jūnija 
noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmak-
sājams pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 13. punktu, Mi-
nistru kabineta 2018. gada 26. jū-
nija noteikumu Nr. 354  “Audžu-
ģimenes noteikumi” 78. punktu, 
Ministru kabineta 2005. gada  
15. novembra noteikumu Nr. 857 
„Noteikumi par sociālajām garan-
tijām bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušajam bērnam, kurš 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
“Grozījumi Pārgaujas novada domes 
2017.gada 21.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15. “Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksts saistošiem noteikumiem Nr. 7 
“Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.15. 
“Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pārgaujas  novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas 
novada domes 2017. gada 21. decembra 
saistošie noteikumi Nr. 15. “Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā”, kas nosaka 
kārtību, kā pašvaldība sniedz Pārgaujas novadā 
deklarētajām personām sociālos pabalstus. 
Kopš saistošo noteikumu spēkā stāšanās sociālā 
situācija Pārgaujas novadā ir mainījusies, tāpēc 
nepieciešams precizēt sociālo pabalstu veidus.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekta 
30. punkta 30.1. apakšpunktā recepšu 
medikamenti aizstāti ar – medikamenti, jo 
ieviestas ereceptes, ko neizsniedz klientam 
un 30.2. apakšpunkts papildināts ar veselības 
aprūpes veidu – medicīnisko rehabilitāciju.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie 
noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemēro-
šanas jautājumos iedzīvotāji 
var vērsties Pārgaujas novada 
Sociālajā dienestā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas. Saistošo noteikumu grozījumi 
pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts 
tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pargaujasnovads.lv

ir ārpusģimenes  aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās” 27., 28., 30., 31. punktu.

Izdarīt Pārgaujas novada do-
mes 2017.gada 21.decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15. 
“Par sociālajiem pabalstiem Pār-
gaujas novadā” (turpmāk – No-
teikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 30. pun-
ktu šādā redakcijā”:

“30. Veselības aprūpes veidi, 
kurus var saņemt Noteikumu 
29. punktā norādītās personas:

30.1.  medikamentu iegāde;
30.2. izdevumu segšana par 

ārstēšanos slimnīcā, me
dicīniskiem izmeklē ju
miem, procedūrām, me 
di cīniskai rehabilitācijai;

30.3. zobārstniecības pakal
pojumi;

30.4. briļļu lēcu iegāde.”
Domes priekšsēdētājs

Hardijs VENTS

Paziņojums par izmaiņām 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanā

novadā”, lai izpildītu prasības. 
Saistošie noteikumi pieejami 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
Saistošie noteikumi vai Pārgau-
jas novada informatīvajā izde-
vumā “Pārgaujas Novada Vēstis” 
janvāra numurā. 

To īpašumu saimniekiem, uz 
kuriem attiecas šī informācija, 
kopā ar informatīvo pašvaldības 
izdevumu pasta kastītē tiks ie-
vietota veidlapa jeb reģistrācijas 
iesniegums, kuru lūgums aizpil-
dīt un iesniegt klientu apkalpo-
šanas centrā “Iktes”, Stalbe, Pār-
gaujas novads, LV4151. 

Reģistrācijas veidlapu iespē-
jams atrast arī Pārgaujas novada 
mājaslapā, Saistošo noteikumu 
nr. 14 “Par decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Pārgaujas 
novadā” 3. pielikumā.

Ja radušies jautājumi, tad lū-
gums kontaktēties ar konkrētā 
pagasta komunālās saimniecī-
bas vadītājiem:

Straupes pagastā 
Druvis Kreituzis, tālr. 22009250;

Stalbes pagastā 
Ilvars Balodis, tālr. 29453168;

Raiskuma pagastā
Andris Ērenbots, tālr. 26529894. 

Daiga Hofmane,
Rozbeķu aktīvisti

Īstenots rozuliešu un Pārgau-
jas novada finansēts projekts 
– “Šūpoļu atjaunošana Rozulas 
tautas nama teritorijā”.

Rozula, šūpoles, Lieldienas. 
Tie ir ļoti svarīgi vārdi ikvienam 
rozulietim, arī Rozulas viesiem. 
Kad šī gada Lieldienās mūsu 
šūpoles – ilgdzīvotājas – salūza, 
bija skaidrs, to tā atstāt nevar. 
Tapa pieteikums Pārgaujas paš-
valdības projektu konkursam, lai 
saņemtu 500 eiro finansējumu 
projekta īstenošanai. Pirms ap-

taujāti īstenotāji, līdzfinansē-
tāji, jo saprotam, ka materiāli, 
pulverkrāsošana, izgatavošana, 
transports, jaunas koka daļas un 
uzstādīšana prasa vēl apmēram 
divtik. Uzrunātie aktīvie rozu-
lieši un uzņēmēji labprāt pa-
rakstījās par atbalstu projektam. 
Projekts tika apstiprināts.

Raivis Čačs (RC Profils) izga-
tavoja šūpoles ar “odziņu”, iestrā-
dājot šūpolēs Pārgaujas novada 
logo. Šūpoles krāsotas Rīgā ar 
pulverkrāsošanu – tehnoloģija 
ar cietu, noturīgu, augstas kvali-
tātes dekoratīvi aizsargājošu po-
limēra pārklājumu. Šūpoles krā-

sas ziņā ļoti labi sader ar mūsu 
iepriekšējo projektu, arī Raivja 
gatavotu, – vingrošanas stieņiem 
sporta laukumā. 

Vēsturiskajā sestdienā šūpo-
les tika uzstādītas kopējā talkā. 
Pateicoties vīru aktīvai darbībai 
– to izdevās paveikt vienā dienā. 
Čakli darbojās  Guntis Gūtma-
nis, Aivars Lapsa, Einārs Hofma-
nis, Valdis Cīrulis, Guntars Med-
nis, Sandis Frīdensteins, Emīls 
Dupušs, Aivis Kursītis un Raivis 
Čačs. Tuvāk dzīvojošie ātri at-
risina visas problēmas – tiek 
atnesti instrumenti, zāģis, pie-
vilkta elektrība utt. Ļoti svarīgs 

Jaunas šūpoles Rozulā

atbalsts bija Aivara Lapsas darba 
instrumenti, troses un kāpnes, 
kā arī prasmes darboties aug-
stumā. Lielu darbu paveica arī 
Guntis Gūtmanis, kurš jau pirms 
sagatavoja, ēvelēja, impregnēja 
šūpoļu dēļus un piegādāja teh-
niku darbam.

Kokmateriāls (stabi un dēļi) 
un tehnika uzstādīšanai no ZS 
“Zaķi”, par to liels paldies Jānim 
Bērziņam un Mārtiņam Bērzi-
ņam. Rozuliešu saziedotie nau-
das līdzekļi nodoti ZS “Zaķi”, kā 
neliela artava par ļoti lielo ie-
guldījumu projekta īstenošanā. 

Paldies “Mudītes Virtuvei” (Mu-
dīte Rutka, Dimitrijs Solovjovs) 
par gardu zupu talcinieku pus-
dienām. Naurim Dupušam jau 
priekšlaicīgs paldies par solīto 
grants kravu teritorijas labiekār-
tošanai pie šūpolēm. 

Kā saku pēc katra īstenotā 
projekta – rozulieši ir īpaši. Ja 
vajag – ziedojam brīvo laiku, teh-
niku, līdzekļus – un rezultāts ir 
pašu, bērnu un mazbērnu prie-
kam. Paldies Pārgaujas novada 
pašvaldībai un visiem, kas zie-
doja laiku un līdzekļus projekta 
īstenošanai!Jauno šūpoļu tapšanas process. Foto: Daiga Hofmane

http://www.pargaujasnovads.lv
https://www.facebook.com/hashtag/rozulie%C5%A1u?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/?__tn__=K-R&eid=ARB3YQnoJ1pK7_V0EpfLLjHJrqotpQazWJlJxUJxGhcqv-gAYyJkuzpf9tXF9vMo9NBgphxA4GWxikw0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/?__tn__=K-R&eid=ARB3YQnoJ1pK7_V0EpfLLjHJrqotpQazWJlJxUJxGhcqv-gAYyJkuzpf9tXF9vMo9NBgphxA4GWxikw0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%A1%C5%ABpo%C4%BCuatjauno%C5%A1anarozulastautasnamateritorij%C4%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%A1%C5%ABpo%C4%BCuatjauno%C5%A1anarozulastautasnamateritorij%C4%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PargaujasNovads/?__tn__=K-R&eid=ARA7-at2Es85E6WbCc2YT6dSiaPihywQufQRtgCwON6dTac0qchgE8rapwsJKOiYu1df-FpleRWrG3nd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016889598543&__tn__=K-R&eid=ARBrnOYCxN_60YkN-YwUlvDd60LJKJojmKp_xGzR_-ZAKdcCg67Lt1D65lxxVO-BGod3NZWaBYPzYsyN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016889598543&__tn__=K-R&eid=ARBrnOYCxN_60YkN-YwUlvDd60LJKJojmKp_xGzR_-ZAKdcCg67Lt1D65lxxVO-BGod3NZWaBYPzYsyN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/hashtag/aivarslapsa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ein%C4%81rshofmanis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ein%C4%81rshofmanis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/valdis.cirulis?__tn__=K-R&eid=ARB0tKjfmPRGfj31x3sf0PkWPubUZ8tRrJA3qR4A05rAw3Fuzb18-yvZnoxhnYh7UwqqCGVljyEOPJ3o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/guntars.mednis?__tn__=K-R&eid=ARBWA2_k7kflHwSs4tp04g8Yv1edUK1Qi_gEwo2OliNyZ0bGNo3YQNhLyY3K8ziMNytJ1OL_7U0nVtBM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/guntars.mednis?__tn__=K-R&eid=ARBWA2_k7kflHwSs4tp04g8Yv1edUK1Qi_gEwo2OliNyZ0bGNo3YQNhLyY3K8ziMNytJ1OL_7U0nVtBM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/sandis.fridensteins?__tn__=K-R&eid=ARCGQPES1TI0V474Aq0iHGv_HGI_8btmldm5p5YmUrQyOUu1QEIW4t-_nrWF_TyseYM1CVhTpA_FkliP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/emils.dupuss?__tn__=K-R&eid=ARAbZlzRe-izOL3JJXs6SEJidBq2T5H1ucYCEQq4qPitnKImDuP7o5ygmwTGzMp4DGw9WBjbv4pF4OJr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/emils.dupuss?__tn__=K-R&eid=ARAbZlzRe-izOL3JJXs6SEJidBq2T5H1ucYCEQq4qPitnKImDuP7o5ygmwTGzMp4DGw9WBjbv4pF4OJr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009038440049&__tn__=K-R&eid=ARByRdGjGLhvdJWNNsgBIDcgTYaROnzeWkZivgDeGU9_F0IEbvD4PjPrGJYs0K5OKH1IaIAxJG-w-bzh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/hashtag/zsza%C4%B7i?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zsza%C4%B7i?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/janis.berzins.9889?__tn__=K-R&eid=ARBMBEausKUhVWBo2pgQspItrre6yDxmhYyHgJdbDbMJrq7QHwr_aDZieNm8TiVCpUHp8bDbsY440mQ2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/janis.berzins.9889?__tn__=K-R&eid=ARBMBEausKUhVWBo2pgQspItrre6yDxmhYyHgJdbDbMJrq7QHwr_aDZieNm8TiVCpUHp8bDbsY440mQ2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/martins.berzins.9?__tn__=K-R&eid=ARDi3wvcGcA6g7x70T9pTLeSvTLaro8Dc84IdS66yC4amHTaW7l9oy29emCPsiVeL0w500iWgZ5kst61&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/martins.berzins.9?__tn__=K-R&eid=ARDi3wvcGcA6g7x70T9pTLeSvTLaro8Dc84IdS66yC4amHTaW7l9oy29emCPsiVeL0w500iWgZ5kst61&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011335744645&__tn__=K-R&eid=ARDz3hPrmF4PcBTdm9ZgoQ30XIGj_CRImdFeRDUspLgVVY6386oGcMx-ZJAyUXOe3P7ddTEyr7-5zA8w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGug8E_INfAgfWJAdYDXImH3vcpJty5yr88eULcomLvfr0ThM2sLfIsU7ipZGplWBuvYl7I7YDaBo-qGukNlXWm2sgrmyL2LD-SXFDurF18HLxdHzA5eCcIS4_1RWH6WQh76Gt1WHHlS4SJL6htZJTYzjirFWPqOUlYEBzzz_iu6Za_ovt7zdriAKWSOL4EgJMJurirdUu71Ld
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Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu 
(EVSD) pasākumi notiek ceturto reizi, 
šajā gadā kopumā iesaistījušās 35 paš-
valdības no Albānijas, Beļģijas, Francijas, 
Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Spānijas. 
Šo dienu mērķis ir veicināt pašvaldību 
iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspē-
jīgas attīstības veicināšanā un atbalstīt 
Eiropas demokrātiskās vērtības – dažā-
dību un solidaritāti. EVSD tiek rīkotas 
Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta 
“Strādāt kopā iespēju sniegšanai vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. 
Eiropas vietējās solidaritātes dienu pasā-
kumus finansiāli atbalsta arī Latvijas Re-
publikas Ārlietu ministrija.

Dienu pēc valsts svētkiem – 19. no-
vembrī – Pārgaujas novadā norisinājās 
skolēnu zīmējumu konkurss “Moldova 
manām acīm”, kurā piedalījās skolēni no 
visām novada skolām – 18 dalībnieki no 
katras skolas. Iesākumā dalībnieki no-
skatījās īsu filmiņu par Pārgaujas novada 
sadarbības partneri Riškani rajonu Mol-
dovā, pēc tam tika dots laiks divu stundu 
garumā, kad jaunajiem māksliniekiem 
uz papīra bija jāattēlo savs Moldovas re-
dzējums. Kad darbi bija pabeigti, skolēni 
cienājās ar sarūpētajiem našķiem un 
piedalījās aktivitātēs, ko bija sarūpējušas 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatsko-
las skolotājas. Tikmēr pie darba ķērās 
žūrija – Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents, Pārgaujas novada 
domes deputāte Guna Rukšāne, māksli-
niece Valda Ošiņa, reģionālā laikraksta 
“Druva” žurnāliste Sarmīte Feldmane un 

Norisinājies zīmējumu konkurss 
Eiropas Vietējās solidaritātes dienu 
ietvaros – “Moldova manām acīm”

Ieva Ņevečorova,
Ungurmuižas vadītāja

Ungurmuižā pēdējo gadu laikā par tra-
dīciju kļuvis rīkot seminārus, konferences 
un diskusijas, kas veltītas muižu dzīvei 
Latvijā, hernhūtiešu kustībai un vācbal-
tiešu mantojumam. 

6. novembrī visi interesenti tika ai-
cināti uz šogad jau 2. semināru projektā 
“Cikliskā ekspozīcija UNGURMUIŽĀ 
2019”. Semināru apmeklēja vairāk kā 70 
klausītāji, aktīvi piedaloties diskusijās.

Semināra tēma šoreiz – "Kā dzīvoja, 
saimniekoja un jutās Latvijas muižās: vāc
baltiešu kultūrvēsturiskais mantojums”. 
Šī bija izglītojoša pēcpusdienas paneļdis-
kusija par latviešu un vācbaltiešu kopīgo 
mantojumu, kopīgo pagātni – par muižām 
Vidzemē, par vācbaltiešu dzīves modeli, 
par muižu un aristokrātijas kultūru, par 
atšķirīgām un kopīgām vērtībām, kuru va-
dīja vēsturnieks, doktora zinātniskā grāda 

Kā dzīvoja un saimniekoja Latvijas muižās – 
seminārs par vācbaltiešu kultūrvēsturisko 
mantojumu Ungurmuižā

pretendents, jauno skolotāju atbalsta per-
sona  kurators programmā "Iespējamā 
Misija", Raunas novada domes deputāts, 
aktīvi iesaistās Raunas kultūras manto-
juma saglabāšanā, īpaši rūpējoties par 
Raunas pilsdrupām, Raunas vidusskolas 
direktors, vēstures skolotājs un “Skola 

2030” treneris Edgars Plētiens.
Ar savām zināšanām par Vācbaltiešu 

veidoto saimniecisko, kultūras un sadzī-
viskā vidi senāk un izaicinājumiem mūs-
dienās dalījās Latvijas Mākslas akadēmi-
jas profesors Ojārs Spārītis un Odzienas 
muižas pārvaldniece Evija Sproģe. Pa-

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

neļdiskusija piedalījās arī vēsturnieks 
un uzņēmējdarbības vadības maģistrs, 
uzņēmējs, grāmatas “Kārļu muiža. Laiki 
un likteņi” autors, viesnīcas „Kārļamuiža” 
saimnieks –  Jānis Stepiņš.

Seminārs ir finansēts ar Eiropas Komi-
sijas atbalstu. Sadarbības projekts “Kul-
tūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”, tiek īstenots Eiropas Savienības 
fondu 2014.–2020. gada plānošanas pe-
rioda darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vi-
des aizsardzības un resursu izmantoša-
nas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt no-
zīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
ietvaros.

fotogrāfe Marta MartinsoneKaša, kuri 
darbus vērtēja 3 vecuma grupās. 1. – 
3. klašu grupā žūrijas atzinības izpelnījās 
Andris Millers un Mārtiņš Izmailovskis 
no Straupes pamatskolas un Keitija Ce-
riņa no A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas. 
4.–6. klašu grupā par labāko darbu au-
toriem atzina Lindu Milleri, Rodrigo To-
miņu un Adeli Paulu Pelkavu no Straupes 
pamatskolas, 7.–9. klašu grupā Ieva Rulle 
no A.Bieziņa Raiskuma pamatskolas, Rē-
zija Šķestere no Straupes pamatskolas 
un Sabīne Strazdiņa no Stalbes pamat-
skolas. Savukārt Eva Laura Blaumane no 
A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas ieguva 
žūrijas speciālbalvu. Labāko darbu autori 
saņēma Pārgaujas novada pašvaldības un 
Latvijas Pašvaldību savienības sarūpētās 
balvas, bet visi kopā konkursa noslēgumā 
baudīja īpaši šim pasākumam tapušo 
svētku torti. 

Pārgaujas novada pašvaldība saka lielu 
paldies Pārgaujas novada izglītības iestā-
dēm par atsaucību un dalību konkursā. 
Īpašs paldies A.Bieziņa Raiskuma pamat-
skolai par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī 
Latvijas Pašvaldību savienībai par atbal-
stu konkursa norisei. 

Līdz 4. decembrim var pieteikties at-
balsta saņemšanai divos investīciju atbal-
sta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldī-
jumiem pārstrādē". 

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās" mērķis ir atbalstīt 
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekono-
miskās darbības rādītājus un konkurēt-
spēju, kā arī veicināt kooperācijas attīs-
tību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un atbalstot pret kli-
mata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē" mērķis ir paaugstināt lauk-
saimniecības produktu pārstrādes efek-
tivitāti un palielināt produktu pievienoto 
vērtību, veicinot konkurētspējīgas koope-
rācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaim-
nieciskās ražošanas attīstību un inovāciju 
ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma 
ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas 
saistītas ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un 
pirmapstrādi.

Plašāka informācija par atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem un prasībām 
pretendentiem pieejama dienesta mājas-
lapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi 
jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Informācijai var zvanīt pa tālr. 
28381477 (Dace Kalniņa, Cēsu KB).

Turpinās 
pieteikšanās 
projektiem 
“Ieguldījumi 
materiālajos 
aktīvos”

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Bērnu zīmējumi. Foto: Marta Martinsone-Kaša

Foto: Ieva Ņevečorova
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Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

23. novembrī Jaunpiebalgas 
vidusskolā tika rīkots Latvijas 
čempionāts atlētiskajā vingro-
šanā „Spēka izturības vingrinā-
jumos”. Sacensību dalībniekiem 
galvenā prasība bija izturēt slo-
dzi visa pasākuma laikā. Pavi-
sam bija jāizpilda 12 dažādi vin-
grinājumi plūsmas metodē. 

Piedalījās Valmieras pilsētas, 
Kocēnu, Pārgaujas, Alojas, Jaun-
piebalgas un Limbažu novada 
dažādu vecumu un dzimumu 
pārstāvji, jaunākajam bija 14, 
vecākajam – 58 gadi. Izvēlētais 
atsvaru smagums bija demo-
krātisks, katrs dalībnieks varēja 
uzlikt sev piemērotāko un pār-
baudīt savas spējas izturības 
vingrinājumos. Sacensībās drīk-
stēja piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, tās bija bezmaksas. 

Sacensības atbalstīja Latvijas 
Tautas sporta asociācija, Izglītī-
bas zinātnes ministrija, Latvijas 
sporta federāciju padome un 
Jaunpiebalgas novada pašval-
dība.

Nākamās – šī gada noslēguma 
sacensības “Vecgada kauss” – 
14. decembrī Auciemā, Rais-
kuma Tautas namā.

Atlētiskās 
vingrošanas 
septītais posms 
aizvadīts

Māra Buša,
Stalbes pamatskolas skolotāja

Laikā, kad mūsu valstī notiek 
Lāčplēša dienas un Latvijas Re-
publikas Proklamēšanas dienas 
pasākumi, man bija iespēja pie-
dalīties starptautiskajā sadarbī-
bas pasākumā „eTwinning for 
Smart Digital Learning” Valletā 
Maltā (eTwinning viedā digitālā 
apmācība). Pasākums notika  
Erasmus+ projekta ietvaros. Se-
minārā piedalījās skolotāji no 12 
ES dalībvalstīm, kopā 27 dažādu 
mācību priekšmetu skolotāji. No 
Latvijas biju vienīgā pārstāve.  
Semināra galvenā lektore bija 
Horvātijas pārstāve. Pasākuma 
laikā iepazināmies ar  digitālo 
projektu eTwinning iespējām, 
uzzinājām par Erasmus+ pro-
jektu aktualitātēm. Ar pieredzi 
eTwinning projektu realizēšanā 
dalījās Maltas skolotāji, kas pa-
gājušajā mācību gadā ieguva ES 
kvalitātes sertifikātu.  

Starptautiskās sadarbības 
pasākums Maltā

Ierodoties uz semināru, bijām 
jau padomājuši par idejām kopī-
giem projektiem un pēc ideju 
prezentācijām izveidojās inte-
rešu grupas, kas varētu nākotnē 
veidot gan eTwining, gan Eras-
mus + projektus. Tā kā esam eko-
skola, tad mans piedāvājums bija 
„Vide cilvēkam, cilvēks videi”, 
kas ietvertu gan mācību pro-
cesa organizēšanu ārpus skolas 
telpām, gan ekspedīcijas dabā. 
Līdzīgas idejas bija Spānijas un 
Zviedrijas pārstāvjiem, tapēc šo 
trīs valstu skolotāji sāka izstrā-
dāt kopīgu Erasmus+ projektu.  
Projekta pieteikums jāiesniedz 
2020. gada martā un, ja iegūs 
finansējumu, tad nākošajos di-
vos mācību gados tiks realizēts. 
Vēl laiks ir projekta pieteikumu 
pilnveidot. Koordinatora lomu 
uzņēmās Spānijas skolotāja, jo 
viņu skolai ir pieredze šādu pro-
jektu izstrādē.  

Ar interesantu nodarbību se-
minārā uzstājās Maltas universi-

tātes profesors. Augstskola kopā 
ar Somijas un Austrālijas univer-
sitātēm  realizēja Erasmus+ pro-
jektu par mākslīgo intelektu. Šīs 
nodarbības bija ļoti interesantas 
pašiem skolotājiem. Mācījāmies, 
kā  no vienkārša zīmējuma iegūt 
animāciju, kā veikt dažādus ek-
sperimentus, ko piedāvā Google. 

Seminārs notika  divas die-
nas, un tās bija ļoti piesātinā-
tas un ļoti labi noorganizētas.  
Laika apstākļi nedaudz traucēja 
ap skatīt vakara Valletu, jo bija 
stiprs lietus, lai gan gaisa tempe-
ratūra bija ap 20 grādiem. 

Pasākuma izmaksas sedz no 
ES programmas izglītības, mā-
cību, jaunatnes un sporta jomā 
Erasmus+ programmas Nr. 2, 
kas paredzēta sadarbības inovā-
cijas veicināšanai un labās prak-
ses apmaiņai.

Starptautisko mācību dalībnieki.

Gita Vilciņa,
Raiskuma pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre

Trešdien, 27. novembrī, Rais-
kuma pagasta bibliotēkā pul-
cējās Aleksandra Bieziņa Rais-

Burtu ballīte Raiskuma pagasta bibliotēkā
kuma pamatskolas sākumskolas 
vecuma bērni, lai gūtu informā-
ciju par bibliotēkas darbu. 

Daži no atnākušajiem bēr-
niem Raiskuma bibliotēkā bija 
pirmo reizi, bet daži no tiem ceļu 
uz bibliotēku zina labi. Pasā-

Foto: Iluta Beķere

kuma laikā bērni tika iepazīsti-
nāti ar Raiskuma bibliotēkas īsu 
vēsturi, kā arī tiem bija iespēja 
redzēt bibliotēkas smagāko un 
lielāko grāmatu, kā arī pašu ma-
zāko. Viņiem tika parādīta arī 
visvecākā bibliotēkā pieejamā 
grāmata, bet bērni gan atzina, ka 
mūsdienu bērnu grāmatas esot 
daudz glītākas un viņi tās lasītu 
labprātāk nekā gandrīz 100 ga-
dus veco grāmatu. Turpinot ru-
nāt par grāmatām, bibliotekāre 
G. Vilciņa pastāstīja stāstu par 
pasaules vecākajām grāmatām, 
kā arī atklāja faktu, ka pasaules 
pirktākā grāmata joprojām ir Bī-
bele. 

Pasākuma laikā bibliotēkā 
bija izvietota Raiskuma iedzī-
votājas Ilgas Pētersones ābeču 
izstāde. Pētersones kundzes 
kolekcijā ir ap 100 ābeču no da-
žādām pasaules valstīm. Viņa 
labprāt pastāsta par katru ābeci 

– kā to ieguvusi, no kuras valsts 
tā nāk un kā to pareizi lasīt. Pie-
mēram, Japānas ābece jāatver no 
otras puses un jālasa no augšas 
uz leju. 

Šis pasākums tika rīkots ar 
mērķi popularizēt bibliotēku 

A.Bieziņa Raiskuma pamatsko-
las skolēnu vidū, kā arī veicināt 
izglītojamo vēlēšanos lasīt. Šādi 
pasākumi veicina sadarbību 
starp Raisuma pagasta biblio-
tēku un tuvējo izglītības iestādi. 

Foto: Iluta Beķere
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Aija Alksne,
skrējiena organizatore

 Lāčplēša dienai veltītais skrē-
jiens sākās ar Pārgaujas novada 
domes deputāta Jāņa Plūmes uz-
runu un kopīgu Latvijas himnas 
dziedāšanu, godinot par Latviju 
kritušo varoņu piemiņu. Skrējienā 
piedalījās 124 sportisti. Visvairāk 
dalībnieku – 52 – bija no Stalbes 
pamatskolas. 28 skrējēji ieradās 
no Straupes pamatskolas, no Rais-
kuma pamatskolas – 17, no Rāmuļu 
pamatskolas – 10. Tikai nepilnas 
sešas minūtes bija jāgaida lai ierau-
dzītu pirmos finišētājus.

No 1,5 km distances pirmais 
atgriezās un savā grupā uzvaru 
guva Andris Millers (Straupes pa-
matskola). Šajā distancē visātrākā 

meitene bija Santa Bužuka (Rais-
kuma internātpamatskola). 3 km 
distances visātrākais puisis bija 
Atis Gūtmanis, bet no meitenēm 
visātrākā – Katrīna Kārkliņa (abi – 
Stalbes pamatskola). 6 km distan-
ces ātrākie bija Rozulu pārstāvošie 
Edijs Dzalbs un Alise Putraima. Vēl 
savās grupās uzvaru izcīnīja Anita 
Ieviņa, Iveta Adamsone, Vadims 
Fiļimonovs, Ivars Oraševskis, Re-
nāte Beļajeva, Rinalds Ruža, Elmārs 
Blūms, Sanita Strazdiņa, Lote Lam-
berte, Staņislavs Dzalbs.

Pie sudraba medaļām tika Val-
ters Vītols, Kate Patrīcija Frīdenš-
teina, Roberts Frīdenšteins, Rebeka 
Ekerte, Daiga Hofmane, Mārtiņš 
Petrovs, Rihards Priediedītis, And-
ris Dzalbs, Ralfs Ričards Krupenko, 
Sabīne Strazdiņa, Aiga Blūma, Elīza 

Marena Bikše.
Trešo vietu savās grupās izcīnīja 

Ričards Gūtmanis, Keitija Ceriņa, 
Renārs Ozoliņš, Elizabete Dārziņa, 
Ričards Freivalds, Aivars Dzalbs, 
Ralfs Raibacis, Regnārs Grīnvalds, 
Evita Gūtmane, Līga Hofmane, Te-
rēze Turlaja.

Veicināšanas balvu par visku-
plāko ģimeni šajā skrējienā sa-
ņēma Frīdenšteinu Gūtmaņu plašā 
saime, tomēr nolikumam atbilsto-
šākā (jāstartē vismaz divu paau-
džu sportistiem) kuplākās ģimenes 
godu jau tradicionāli izpelnījās – 
Dzalbu ģimene. Skrējienā piedalījās 
vectētiņš Staņislavs, dēli Andris un 
Aivars un viņa sieva Iveta un maz-
dēli Edijs un Mārtiņš. Pagodinātas 
tika arī Lišiku – Lambertu un Straz-
diņu – Ulmaņu ģimenes.

Ikgadējais skrējiens apkārt 
Rozulai Lāčplēša dienā pulcē 
sportistus

Foto: Santa Kušķe
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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.

Ziemas
sapņi

Pārgaujas novada amatiermākslas
kolektīvu gada noslēguma koncerts

28. DECEMBRĪ PLKST. 19.00
STRAUPES TAUTAS NAMĀ
Ieeja bez makasas

*Pasākuma laikā tiks fotografēts

 

Raiskuma pagastā:
10:20  pietura “Dimdas” (braucot uz Raiskumu); 
10:25  pietura “Raiskums”; 10:35  “Dzintari” Auciems; 
10:37  pietura “Auciems”, 10:40  Līdumnieku veikals 
Auciemā; 10:50  pietura “Pielekši”; 11:00  pietura “Mig-
lači”; 11:10  Lenču krustojums; 11:20  Kūduma veikals
11:30  pietura “Unguri”; 11:40  Stalbe

Straupes un Stalbes pagastos:
11:00  pietura “Straupe”; 11:05  Straupes pamatskola; 
11:07  pietura “Kraujas”; 11:10   pietura “Plācis”;
11:15  Stalbes tautas nams; 11:30  pietura “Rucka”;
11:40  Rozulā pie veikala; 11:50  Stalbes tautas nams

26. decembrī plkst. 18.00 Stalbes tautas namā
 filma “JAUNGADA TAKSOMETRS 2”. 

Pagājis gads un filmas “Jaungada taksometrs” varoņi 
skaita stundas līdz Jaunajam gadam. Filmas varoņu dzī-
vēs ir notikušas pārmaiņas, taču skatītāju iemīļotie ak-
tieri aplikuši tie paši – Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, 
Anna Lieckalniņa, Zane Dombrovska, Andris Bulis, Val-
ters Krauze, Baiba Sipeniece uc.  Ieejas maksa 2.00 EUR.

Uz senioru eglīti kursēs autobuss

15. DECEMBRĪ
PIRMSSKOLAS VECUMA

BĒRNU EGLĪTES
KOPĀ AR KAŠERA SAPŅU FABRIKAS SVĒTKU KŪCIŅĀM

•	 plkst. 11.00	Stalbes	tautas	namā	Stalbes	pagasta	
bērniem;

•	 plkst. 14.00	Straupes	pagasta	tautasnamā	Straupes	
pagasta	bērniem;

•	 plkst.17.00	Raiskuma	pagasta	tautasnamā	
„Auciemmuiža”	Raiskuma	pagastabērniem.

Aicināti visi bērni, kuri nav vēl uzsākuši skolas gaitas

*Pasākuma	laikā	tiks	fotografēts

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)
Straupes zirgu pastā 1. un 15. decembrī
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