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Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu. 
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu.
Ar savu karsto mīlestību. 
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

(Marta Bārbale)

Lai Ziemassvētku laiks
vairo ticību labajam!
Lai gaiši, sirsnīgi

un saticības pilni svētki!
Pārgaujas novada domes vārdā,
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Hardijs Vents, 
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Nemanot ir paskrējis vēl 
viens gads – 2019. gads. Esot pa-
visam tuvu jaunā gada iestāša-
nās brīdim, tiecamies atskatīties 
uz to kā aizritējis šis gads – kādi 
pasākumi notikuši, kādus cilvē-
kus esam satikuši, kādus svarī-
gus darbus esam paveikušu un 
uzsākuši. 2019. gads Pārgaujas 
novadā ir bijis pietiekami aktīvs 
un ražīgs, lai vēlreiz palūkotos 
uz to. 

Gada laikā dažādās novada 
vietās notikuši dažāda veida 
būvniecības darbi. Aizvien vai-
rāk tiek domāts par energoefek-
tivitātes uzlabošanu, tieši šī 
iemesla dēļ notikusi 3 apkures 
katlu atjaunošana – 1 Straupē 
un 2 Plācī, lai turpmāk kā kuri-
nāmo varētu izmantot granulas, 
kas ir gan efektīvāks, gan eko-
nomiskāks resurss. Būvniecības 
darbi novada teritorijā notikuši 
arī dažādu projektu ietvaros, 
piemēram, ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstība 
(ELFLA) atbalstu Pārgaujas no-

vadā šogad pabeigti četru grants 
ceļu posmu pārbūves darbi. Pār-
būvēto ceļu kopējais garums ir 
9.27 km. Pārgaujas novada paš-
valdība iesaistījusies sadarbības 
projektā “Kultūra, vēsture, arhi-
tektūra Gaujas un laika lokos”, 
kas tiek īstenots Eiropas Savie-
nības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības 
programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena 
“Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sa-
glabāt, aizsargāt un attīstīt nozī-
mīgu kultūras un dabas manto-
jumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros. Šī pro-
jekta ietvaros Ungurmuiža ti-
kusi pie granulu apkures katla, 
kas nodrošina pastāvīgu apkuri 
muižas kompleksa ēkās. Tika at-
jaunota vēsturiskā leduspagraba 
ēka, kurā tagad atrodas apkures 
katls, kā arī izbūvēta granulu no-
vietne.

Projekta ietvaros tika izvei-
dotas arī divas pastāvīgās ekspo-
zīcijas - “Vēsturiskā ekspozīcija” 
un “Dzīvā ekspozīcija”, kā arī 
“Cikliskā ekspozīcija”, kas paredz 

sarunu ciklu. Savukārt ‘’Cēsu ra-
jona lauku partnerības’’ izsludi-
nātā LEADER projektu konkursa 
3. kārtas Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. ‘’Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju’’ aktivitātē 19. 2.2. 
“Vie tas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” ietvaros Auciemā tika 
uzstādīti trenažieri, kas pieejami 
ikvienam sportot gribētājam. 
Runājot par apkārtējās vides la-
biekārtošanu, Raiskuma muižas 
parkā ar projekta “Meža dienas 
2019” finansiālu atbalstu, bet 
vietējo iedzīvotāju un pašvaldī-
bas darbinieku praktisku iesaisti 
tika izveidotas divas dobes. 

Turpinot projektu un terito-
rijas labiekārtošanas tēmu, arī 
šogad Pārgaujas novada paš-
valdība izsludināja projektu 
konkursu, kurā nevalstiskajām 
organizācijām, iedzīvotāju ne-
formālajām grupām ir iespēja 
iegūt finansējumu savām inicia-
tīvām. Projektu konkursā tika 
atbalstītas un 2019. gada laikā 
realizētas divas iniciatīvas – Ro-
zulā tika atjaunotas šūpoles, bet 
Raiskumā Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas teritorijā 
esošajai lapenei, kas kalpo arī kā 
āra klase, uzlikts jauns jumts. 

2019. gads bijis arī starp-
tautiskas pieredzes bagāts. 
Vasaras sākumā savas vizītes 
Vidzemes plānošanas reģionā 
ietvaros, Pārgaujas novadā vie-
sojās Ukrainas vēstnieks Latvijā 
Oleksandrs Miščenko (Olexandr 
Mischenko). Viņa vizītes laikā 
Tika apspriesta Ukrainas bērnu 
viesošanās Latvijā, kas augustā 
arī notika – 16 bērni no Ukrai-
nas nedēļu pavadīja Pārgaujas 
novadā. Bērniem tas bija kā at-
pūtas brauciens, jo viņu ģimenes 
dažādos veidos ir saistīti ar ka-
radarbību, kas notiek Ukrainā – 
vecāki ir karavīri, robežsargi. 
Bērni atklāja, ka karš un sarunas 
par to ir ikdiena Ukrainā, tāpēc 
brauciens uz Latviju ļāvis no tā 
visa atpūsties. Vasarā novadā 
tika uzņemti viesi no Itālijas sa-
las Sicīlijas. Delegācijas sastāvā 
bija gan pašvaldību pārstāvji, 
gan projektu vadītāji, ar kuriem 
Itālijā kopīgi realizēti projekti – 
gan jauniešu apmaiņas projekti 
programmā “Erasmus+”, kā arī 

pašvaldību sadarbības projekti 
programmā “Eiropa pilsoņiem”. 
Viņi vizītes laikā vēlējās iegūt 
zināšanas par to, kā Latvijas 
pašvaldības apgūst Eiropas 
fondu līdzekļus. Savukārt sep-
tembra izskaņā no 26. līdz 30. 
septembrim Pārgaujas novada 
pašvaldības delegācija piedalījās 
,,Eiropa pilsoņiem” projektā ,,So-
lidaritātes veicināšana un stip-
rināšana Eiropas pašvaldībās” 
Pjemontas (Piedmont) reģionā 
Itālijā. Pašvaldībā tika uzņemti 
ciemiņi arī no sadarbības paš-
valdībām Alytus County Lietuvā 
un Suwałki Polijā. Sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību, 
Pārgaujas novadā viesojās divas 
delegācijas no Kirgizstānas, kas 
Latvijā atradās mācību vizītē, lai 
gūtu pieredzi un zināšanas par 
pašvaldību sistēmu un darbību 
Latvijā. Toties, lai uzsvērtu sa-
darbību ar austrumpartnerības 
valstīm, sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību tika rīkots 
zīmējumu konkurss Pārgaujas 
novada izglītības iestāžu skolē-
niem. Tā kā novadam ir sadar-
bības panteri Moldovā, Riškani 
rajonā, tad zīmējumu konkurss 
tika veltīts Moldovai. 

Darbīgs gads bijis arī no-
vada uzņēmējiem, jo gada sā-
kumā Pārgaujas novadā notika 
“Līderes koda” domnīca, kurā 
piedalījās novada sievietes uz-
ņēmējas, diskutējot par sievie-
tes lomu uzņēmējdarbībā, par 
veiksmes stāstiem un iedvesmu. 
Trešo reizi pašvaldība aicināja 
uzņēmējus pieteikt savas idejas 
grantu konkursā, kura mērķis 
ir uzņēmējdarbības uzsākšana 
vai esošās attīstīšana Pārgaujas 

novadā.  Šogad tika saņemti seši 
ideju pieteikumi, no kuriem 3 
tika atbalstīti. Kā ierasts katru 
gadu, arī 2019. gadā pašvaldība 
piedalījās Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras rīkotajā 
uzņēmēju izstādē “Vidzemes uz-
ņēmēju dienas”. Šajā izstādē gal-
venā loma ir uzņēmējiem, kuri 
tiek aicināti piedalīties, pārstā-
vot Pārgaujas novadu uzņēmēju 
tirdziņā,  kā arī pašvaldības 
stendā. Katru gadu tiek domāts 
arī par uzņēmēju izaugsmi un 
veids, kā pašvaldība var ieguldīt 
šajā izaugsmē ir bezmaksas ap-
mācību organizēšana uzņēmē-
jiem. Šogad semināra tēma bija 
radošums un inovācija jaunu 
produktu radīšanai. 

Arī kultūras jomā šis bijis no-
tikumiem piepildīts gads. Strau-
pes jauktais koris ar skanīgu 
koncertu nosvinējis 155 jubileju. 
Varam lepoties, ka arī Straupes 
koris bijis viens no Dziesmu 
svētku tradīcijas aizsācējiem, uz-
stājoties pirmajos dziedāšanas 
svētkos Dikļos. Savukārt 10. ju-
bileju šogad svinēja deju kopa 
“Papardītes”. Aktīvi darbojušies 
visi amatiermākslas kolektīvi, 
veiksmīgi sevi pierādot gan deju, 
gan koru, gan vokālo ansambļu 
un arī amatierteātru skatēs. Va-
sarā Pārgaujas novada amatier-
mākslas kolektīvus ar ovācijām 
sagaidīja Hanzas dienās, kas no-
risinājās Krievijas pilsētā Ples-
kavā. Tur Hanzas dienu viesiem 
un apmeklētājiem tika prezen-
tēti Pārgaujas novada uzņēmēju 
radītie labumi, kā arī novada tū-
risma piedāvājums. 

Turpinājums 3. lpp.    

Atskatoties uz 2019. gadu 
Pārgaujas novadā
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Pamatojoties uz no 2016. ga-
dā 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 kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Pārgaujas 
novadā”, tiek paredzēts, ka īpa-
šumos, kuros ir pašu ierīkotas 
notekūdeņu krājbedres, tajā 
skaitā sausās tualetes, tās būs jā-
reģistrē un noteiktā veidā jāap-
saimnieko – to paredz arī Minis-
tru kabineta (MK) “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”, 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, 

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

Ceļu saraksts Pakalpojuma 
sniedzējs

Kontakt-
informācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu 
saraksts

SIA 
“Vienotnes” tālr. 29114576

2. maršruts Daibes autoceļu 
saraksts

SIA “Vidzemes 
Betons” tālr. 28350057

3. maršruts Stalbes ielu un 
autoceļu saraksts SIA “8 CBR” tālr. 29415918

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

Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu 
saraksts SIA “Jumis” tālr. 29398627

5. maršruts Lielstraupes ceļu 
saraksts SIA “8 CBR” tālr. 29415918

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

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu 
saraksts SIA “8 CBR” tālr. 29415918

7. maršruts Strīķu – Miglaču ceļu 
saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852

8. maršruts Auciema ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852
9. maršruts Kūduma ceļu saraksts SIA“8 CBR” tālr. 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 jāvieno-
jas par pakalpojuma saņemšanu.

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 no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus 
novada apkārtējā vidē un kuru 
kopējā jauda ir mazāka par pie-
ciem kubikmetriem diennaktī;

• septiķus (rūpnieciski ražotu 
vai individuāli izgatavotu tvertni 
ar 2 vai vairākām kamerām cil-
vēka radīto notekūdeņu un fe-
kālo nogulšņu nostādināšanai 
ar pārplūdi vidē pēc nostādinā-
šanas);

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

Aicinām tos nekustamo īpa-
šumu īpašniekus, kuru īpašumi 
atrodas ciematu teritorijās un 
kuru kanalizācijas sistēmas tiek 
apsaimniekotas decentralizēti, 
iepazīties ar Pārgaujas novada 

saistošajiem noteikumiem nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Pārgaujas 
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 pašvaldī-
bas izdevumu pasta kastītē pa-
gājušajā mēnesī tika ievietota 
veidlapa jeb reģistrācijas iesnie-
gums, kuru lūgums aizpildīt un 
iesniegt klientu apkalpošanas 
centrā “Iktes”, Stalbe, Pārgaujas 
novads, LV-4151. 

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

Straupes pagastā Druvis Krei-
tuzis, tel. nr.: 22009250;

Stalbes pagastā Ilvars Balo-
dis, tel. nr.: 29453168;

Raiskuma pagastā Andris 
Ērenbots, tel. nr.: 26529894. 

UZMANĪBU!
Atkārtota informācija par izmaiņām 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanā

Pārgaujas novada pašvaldība 
pirmo reizi izsludina kultūras 
projektu konkursu, kura mērķis 
ir sekmēt jaunradi un atbalstu 

Atgādinājums bērnu vecākiem
par pirmskolas vecuma bērnu eglītēs 

neizņemtajām paciņām
Ja Jūsu bērns neapmeklēja eglīti 15. decembrī un nesaņēma 

paciņu, informējam, ka pirmskolas vecuma bērnu eglītēs neiz-
ņemtās paciņas līdz 15. janvārim var izņemt Straupes, Stalbes, 
Raiskuma pagastu pārvaldēs, pie nodokļu administratorēm!

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

Kā ierasts – katru mēnesi 
Pārgaujas novada mājaslapas 

iedzīvotāju iniciatīvām, paplaši-
not kultūras produktu piedāvā-
jumu Pārgaujas novadā un vei-
cināt novada iedzīvotāju iesaisti 

Izsludināta pieteikšanās 
Pārgaujas novada kultūras 
projektu konkursam

kultūras norisēs, realizējot savu 
pasākuma ideju.

Konkursā var piedalīties jeb-
kura fiziska (sasniegusi vismaz 
18 gadu vecumu) vai juridiska 
persona. Projekts jārealizē Pār-
gaujas novada teritorijā un jābūt 
pieejamam novada iedzīvotā-
jiem.

Projektu iesniegšanas ter-
miņš no 2019. gada 2. decembra 
līdz 2019. gada 30. decembrim. 
Konkursa kopējais finansējums 
2020 gadam ir EUR 2000, vienas 
idejas maksimālā atbalstāmā 
summa – 500 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 
2020. gada 1. janvāris–2020. ga-
da 31. decembris.

Vairāk par konkursa kārtību 
iespējams uzzināt, iepazīstoties 
ar konkursa nolikumu, kas tiks 
publicēts pašvaldības mājasla-
pas www.pargaujasnovads.lv sa-
daļā “Kultūra”. 

Jautājumu gadījumā varat sa-
zināties ar kultūras pasākumu 
vadītāju Solveigu Rusku, zvanot 
pa tālruni 29171764 vai rakstot 
elektroniski uz solveiga.ruska@
pargaujasnovads.lv. 

Aicinām interesentus izman-
tot iespēju un realizēt savu ideju, 
bagātinot Pārgaujas novada kul-
tūras piedāvājumu! 

www.pargaujasnovads.lv ap-
meklētājiem ir iespēja atbildēt 
uz dažādiem aktuāliem jautāju-
miem. Šajā mēnesī tika uzdots 
jautājums, vai iedzīvotāji būtu 
gatavi realizēt savu kultūras pa-
sākuma ideju Pārgaujas novadā. 

Šogad pirmo reizi Pārgau-
jas novada pašvaldība piedāvā 
iedzīvotājiem šādu iespēju. Ir 
izsludināts kultūras projektu 
konkurss. Šādu projektu izsludi-
nāšana tiek darīta ar mērķi vei-
cināt jaunrades procesus, kā arī 
iedzīvotāju līdzdalību kultūras 
dzīves norisēs. 

Vairāk par iespējām un no-
sacījumiem, lai piedalītos Pār-
gaujas novada kultūras projektu 
konkursā lasīt 2. lpp.

Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums

Vai Jūs būtu gatavs/-a 
realizēt savu kultūras 
pasākuma ideju Pārgaujas 
novadā?

Jā, 43 balsis

Nē, 54 balsis

44 %

56 %

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
mailto:eva.meijere@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Pārmaiņas šogad piedzīvoja 
divas no trīs novada bibliotēkām. 
Lasītājus jaunās, labiekārtotās 
telpās tagad gaida Straupes un 
Raiskuma bibliotēkas. Ar pasā-
kumiem tika atzīmēti arī valsts 
svētki – Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas gada 
dienā 4. maijā kopā ar postfolka 
grupu “Rikši”, bet Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gada-
dienas priekšvakarā ar sirsnīgu 
koncertprogrammu vētrainus 
aplausus no Pārgaujas novada 
iedzīvotājiem sagaidīja solisti 
Andris Ērglis, Uģis Roze, Guntis 
Veits un mūziķu. 2019. gads bija 
pieturas punkts 10 gadiem, kopš 
Pārgaujas novada izveidošanas. 
Tieši šādā zīmē izskanēja arī 
Pārgaujas novada svētki. Vasarā 
notika arī pasākuma “Videi drau-
dzīga un sakopta sēta Pārgau-
jas novadā” noslēguma posms 
“Saimniekballe”, kas ir Pārgaujas 
novada unikālā tradīcija, ko īpaši 
iemīļojuši iedzīvotāji. Šogad pa-
sākums notika nedaudz citādākā 
formātā – nenotika ierastā sētu 
izvērtēšana, bet gan atskats uz 
iepriekšējos gados apbalvotajām 
gada sētām Straupes, Stalbes 
un Raiskuma pagastos. Par šīm 
sētām tika veidoti videosižeti, 
kurus pasākuma apmeklētājiem 
bija iespēja redzēt. Lai veici-
nātu tieši iedzīvotāju iniciatīvu 
realizēšanu, kā arī kultūras dzī-
ves bagātināšanu, gada nogalē 
pirmo reizi izsludināts kultūras 
projektu konkurss, kur savu pa-
sākumu ideju realizēšanai Pār-
gaujas novadā iedzīvotājiem ir 
iespēja iegūt finansējumu. 

Ikdiena novadā nav iedo-
mājama bez sporta dzīves no-
tikumiem. Nav noslēpums, ka 
Pārgaujas novadā lielā cieņā ir 
florbols. 2018./2019. gada se-
zonu Elvi florbola līgā komanda 
SK “Pārgauja” noslēdza 7. vietā, 
savukārt, Cēsu novada florbola 
čempionātā komanda “Auciems” 
izcīnīja 1.vietu. Tāpat 1. vietu 
hokeja 1. līgā izcīnīja hokeja ko-
manda “Pārgauja”. Aktīvi darbo-
jas un labus rezultātus uzrāda 
arī novada orientieristi un loka 
šāvēji, kā arī citu sporta veidu 
entuziasti, kuri Pārgaujas no-
vada vārdu godam nes amatier-
līgās. Šogad bez izņēmumiem 
notikuši arī nozīmīgākie sporta 
pasākumi – novada sporta 
svētki, skrējiens apkārt Riebi-
ņam, skrējiens apkārt Rozulai, 
kā arī regulāri notiek atlētiskās 
vingrošanas sacensības. 

Jaunatnes jomā šis gads bijis 
starptautiskas pieredzes ba-
gāts – jaunieši piedalījušies ap-
maiņas projektā Itālijā, apgūstot 
jaunas un demonstrējot savas 
esošās prasmes ielas mākslā. 
Vēl vienā apmaiņas projektā Si-
cīlijā Pārgaujas novada jaunieši 
tikās ar 10 valstu pārstāvjiem, 
kur diskutēja par nozīmīgāko 
jaunatnes politikas veidošanā 

gan Eiropas, gan vietējā mērogā. 
Savukārt pašvaldības darbinie-
kiem bijusi iespēja piedalīties 
starptautiskās mācībās – par kri-
tisko domāšanu Bulgārijā un par 
projektu realizēšanu lauku re-
ģionos Somijā. Tikpat nozīmīga 
bijusi arī lokālā pieredze, jo jau 
otro gadu notikušais Pārgaujas 
novada jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt Robežas” pul-
cēja jauniešus no visiem Pārgau-
jas novada pagastiem, rosinot 
viņus apzināties savas spējas, 
kā arī veicināt jauniešu savstar-
pējo komunikāciju. Pēc jauniešu 
iniciatīvas vispasaules akcijas 
“Zemes stunda” ietvaros notika 
aktivitātes Pārgaujas novadā, sa-
vukārt, novembra beigās notika 
jau 4. Pārgaujas novada jaunat-
nes mini-forums “Pacel Ideju”. 2 
gadus pašvaldība ir laipni aici-
nājusi skolēnus piedalīties Ēnu 
dienā, pavadot vienu dienu kopā 
ar kādu no pašvaldības speciā-
listiem, kam ir liela atsaucība, jo 
šogad pie mums uz ēnu dienu ie-
radās skolēni ne tikai no novadā 
esošajām izglītības iestādēm, 
bet par no Rēzeknes. Gaidīsim 
ēnotājus arī nākamajā gadā. 

Apzināmies to, ka ūdeņi ir 
Pārgaujas novada bagātība – 
ezeri, upes, kas īpaši vasaras 
sezonā pulcē neskaitāmus laivo-
tājus un atpūtniekus. Tieši tāpēc 
tiek iekoptas atpūtas vietas pie 
ezeriem, kā arī iedzīvotāji un 
atpūtnieki ar informatīvās kam-
paņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to 
aiznes!” informatīvo zīmju palī-
dzību, tiek aicināti pēc atpūtas 
dabā neatstāt tur atkritumus. 
Regulāri tiek domāts arī par re-
sursiem. Šogad zivju resursi pa-
pildināti Raiskuma un Auciema 
ezeros. Finansējums zivju re-
sursu papildināšanai gūts Zivju 
fondā, kā arī, pateicoties iedzī-
votājiem. Projektu konkursos 
iegūts finansējums arī zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumu izstrādei Sārumezeram un 
Ruckas ezeram. Ar Zivju fonda 
finansējumu pašvaldība iegādā-
jusies termokameru. 

Izglītības jomā šogad arī jau-
numi. Divas Pārgaujas novadā 
esošās izglītības iestādes iegu-
vušas jaunu nosaukumu – Alak-
sandra Bieziņa Raiskuma pa-
matskola un Stalbes pamatskola. 
Visās izglītības iestādēs no 1. 
līdz 9. klasei kopā šajā mācību 
gadā mācās 292 skolēni. Jāpie-
bilst, ka aug jauna potenciālo 
skolēnu paaudze, darbojas 3 
pirmsskolas izglītības iestādes 
un līdz šim brīdim 2019. gadā 
novadā dzimuši un reģistrēti 34 
jaundzimušie. Pārgaujas novada 
pašvaldība priecājas par savu 
skolēnu sekmēm un sasniegu-
miem priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos. 2018/2019 mācību 
gada izskaņā 51 skolēnam tika 
izteikta atzinība par sasniegu-
miem izglītības jomā. Ikgadējā 
skolotāju dienas pasākumā tiek 
novērtēts arī pedagogu darbs. 

Jāsaka, ka viss nebeidzas tikai ar 
mācībām skolas solā. Pārgaujas 
novada izglītības iestādes šogad 
aktīvi iesaistījušās gan vietēja, 
gan nacionāla, kā arī starptau-
tiska mēroga projektos, realizē-
jot skolēnu apmaiņas projektus, 
pedagogu pieredzes apmaiņu. 
Priecājamies arī par to, ka no-
vada teritorijā esošais dabas un 
tehnoloģiju parks URDA piedāvā 
kvalitatīvu vides izglītību un ak-
tīvi iesaistās arī Pārgaujas no-
vada organizētajos pasākumos. 

Visus 2019. gada spilgtākos 
notikumus, kā arī padarītos dar-
bus grūti uzskaitīt un apkopot 
vienā rakstā, bet noteikti jāpie-
min, ka šajā gadā reorganizā-
ciju piedzīvojusi arī Pārgaujas 
novada bāriņtiesa, kas nu tur-
pina darbu kā “Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadu bāriņtiesa“, 
ir izstrādāts jauns plānošanas 
dokuments “Pārgaujas novada 
Attīstības programma 2020. – 
2026. gadam”. Nozīmīgs noti-
kums novada tūrisma attīstībā 
ir Lielstraupes pils atvēršana 
tūristiem un interesentiem, ku-
riem ir iespēja gida pavadībā 
apskatīt unikālo kultūras piemi-
nekli. Pils attīstībā ir jāiegulda 
daudz darba, kā arī finanšu lī-
dzekļi, kas šogad tika apgūti arī 
dažādos projektu konkursos. Vēl 
līdz šim nebijušu pieredzi sagā-
dāja konkursa “Mis Vecmāmiņa” 
dalībnieču viesošanās Pārgaujas 
novadā. Šogad Mežaparka estrā-
des teritorijā tapa unikāls ro-
dodendru parks, kur starp dau-
dzajiem rododendriem nu ir arī 
Pārgaujas novada domes depu-
tātes Gunas Rukšānes iestādīts 
rododendrs. Izmaiņas manāmas 
arī novada reliģiskajā dzīvē, jo 
kopš 2019. gada Straupes evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas drau-
dzē mācītāja pienākumus pilda 
Gints Polis, kurš ikvienu laipni 
gaida dievkalpojumos ik svēt-
dienu plkst. 9.00. 

Gada izskaņā par ieguldījumu 
uzņēmuma attīstībā, par inicia-
tīvu un atbalstu dabas un teh-
noloģiju parka “Urda” mācību 
procesam paredzētā materiāl-
tehniskā nodrošinājuma iegādei 
un telpu pielāgošanai mācībām, 
saņemts SIA “ZAAO” pateicības 
raksts.

Viss minētais tikai vēlreiz 
atgādina, ka ikdienā bieži vien 
nemaz nemanām, cik daudz 
notikumu, darbu un aktivitāšu 
mums apkārt notiek, bet bez ie-
dzīvotāju iesaistes šie notikumi 
ir grūti iedomājami. Ir prieks, 
ka Pārgaujas novadā ir tik daudz 
aktīvu, atsaucīgu iedzīvotāju, 
kuri iesaistās notikumos, gan ar 
savu klātbūtni, gan iniciatīvām, 
kā arī ar savu darbu. Novēlu, lai 
2020. gads būtu vēl krāšņāks, 
darbīgāks un aktīvāks, un lai 
kārtējo reizi pierādās, ka vide no 
Braslas līdz Gaujai ir rosīga!

Atskatoties uz 2019. gadu 
Pārgaujas novadā

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kopš 2019. gada janvāra bei-
gām Ungurmuižā norisinājās 
aktīvi būvniecības darbi, kas 
solīja ieviest būtiskas izmaiņas 
Ungurmuižas ikdienā, sevišķi 
ziemas sezonā. Nu darbi objektā 
pabeigti un Amatas novada paš-
valdības apvienotā būvvalde iz-
sniegusi aktu par būves pieņem-
šanu ekspluatācijā. Kā iepriekš 
vairākkārt ziņots, Pārgaujas 
novada pašvaldība iesaistījusies 
sadarbības projektā “Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos”, kas tiek īstenots 
Eiro pas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” priori-
tārā virziena “Vides aizsardzības 
un resursu izmantošanas efek-
tivitāte” 5.5.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” 
ietvaros, ar kura finansējumu 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
būvniecība īstenota. 

Projekta ietvaros Ungur-

muižā atjaunota senā leduspag-
raba ēka, ievietojot tajā granulu 
apkures katlu un granulu nolik-
tavu, bet otrais stāvs izbūvēts 
saimnieciskajām vajadzībām. 
Kungu mājā un vecās skolas 
ēkā izbūvēta apkures sitēma, 
kas ļaus Ungurmuižas pakal-
pojumus pilvērtīgāk sniegt arī 
rudens un ziemas sezonā. Izvei-
dotas arī divas pastāvīgās ekspo-
zīcijas “Vēsturiskā ekspozīcija” 
un “Dzīvā ekspozīcija”, kuras 
apskatīt un apbrīnot iespējams 
jau kopš vasaras, kā arī norisinā-
jušies divi pasākumi no “Ciklis-
kās ekspozīcijas”, kas paredzēja 
sarunu ciklu organizēšanu izglī-
tojošu kultūras pasākumu un se-
mināru veidā. 

Saskaņā ar veiktajiem iepir-
kumiem, būvdarbus objektā 
veica SIA “WOLF SYSTEM”, bū-
vuzraudzību nodrošinā SIA 
“NORD INDUSTRY”” un autoruz-
raudzību SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa”.  

Kopējās izmaksas projektam 
“Ungurmuižas apkures sistē-
mas un leduspagraba izbūve” 
ir 525 741,74 EUR, no kuriem 
182 849,43 EUR tiek finansēti 
no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda.

Pabeigti 
Ungurmuižas 
apkures sistēmas 
un leduspagraba 
izbūves darbi

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

Atjaunotā senā leduspagraba ēka. Foto: Wolf System
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Pārgaujas novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 16.12.2019. sēdē pie-
ņēma lēmumu Nr. 3 (protokols 
Nr. 12., 3.§) – nodot publiskai 
apspriešanai un institūciju at-
zinumu saņemšanai  SIA “Vi-
dzemes Mērnieks” izstrādāto 
detālplānojuma nekustamam 
īpašumam “Baukalnciems”, Plā-
cis, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads,  1. redakciju.

Publiskās apspriešanas 
termiņš – no 13.01.2020. līdz  
03.02.2020.

Publiskās apspriešanas 
sanāksme 22.01.2020. plkst. 
17.00 Pašvaldības adminis-
tratīvajā ēkā „Tautas nams”, 
Plācī, Straupes pagastā, Pār-
gaujas novadā.

Par detālplānojuma detali-
zētāku informāciju interesēties 
Straupes pagasta pārvaldes 
ēkā “Tautas namā”, Plācī, Strau-

Detālplānojuma “Baukalnciems”, Plācis, Straupes 
pagasts 1. redakcijas publiskā apspriešana

pes pagastā, Pārgaujas novadā 
pie detālplānojuma izstrādes 
vadītāja, teritorijas plānotāja, 
Ingvilda Krišjāņa Baltpurviņa, 
tālrunis uzziņām: 27809705, 
e-pasts: krisjanis.baltpurvins@
pargaujasnovads.lv. 

Ar Detālplānojuma grafiska-
jiem materiāliem var iepazīties 
Pārgaujas novada pašvaldības 
mājas lapā  http://www.pargau-
jasnovads.lv/ sadaļā ATTĪSTĪ-
BAS PLĀNOŠANA/DETĀLPLĀ-
NOJUMI

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplāno-
juma izstrādei jāiesniedz līdz 
03.02.2020., nosūtot pa pastu 
Pārgaujas novada domei, adrese: 
„Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV – 4151 vai 
elektroniski uz e-pasta adresi 
pargaujasnovads@pargaujasno-
vads.lv ar norādi “Priekšlikumi 
detālplānojuma “Baukalnciems” 
izstrādei”.

Izkopējums no Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas.

No 2020. gada 1. janvāra 
visos mājokļos ir jābūt uzstā-
dītiem autonomajiem uguns-
grēka detektoriem jeb dūmu 
detektoriem.

Autonomo ugunsgrēka de-
tektoru pielietošana, kā rāda 
pasaules pieredze, ir efektīvs ri-
sinājums, lai pasargātu mājokļa 
iemītnieku dzīvības no pēkšņa 
ugunsgrēka briesmām, tāpēc 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD)  aicina ie-
dzīvotājus iegādāties un uzstādīt 
dūmu detektorus.

Nedaudz statistikas
Analizējot VUGD statistiku 

par ugunsgrēkiem dzīvojamās 
ēkās, tika secināts, ka aptuveni 
puse ugunsgrēkos bojāgājušo 
miruši nevis no fiziskiem apde-
gumiem, bet gan no saindēšanās 
ar toksiskiem produktiem, kas 
rodas, sadegot mājoklī esoša-
jiem sadzīves priekšmetiem un 
mēbelēm. Pie tam lielākā daļa 
bojāgājušo nosmakuši dūmos 
vai sadeguši atrodoties savās 
guļamistabās. Praktiskais risi-
nājums kā samazināt šāda veida 
bojāgājušo skaitu ir dzīvojamo 
telpu aprīkošana ar tehniskām 
iekārtām, kas brīdinātu cilvē-
kus par izcēlušos ugunsnelaimi 
un tādejādi ļautu tiem paspēt 
pamest degošās telpas. Visefek-
tīvākais tehniskais risinājums 
cilvēku aizsardzībai no uguns ir 
ierīkot dzīvoklī ugunsgrēka au-
tonomo dūmu detektoru (reaģē 
uz dūmiem).

Kas ir ugunsgrēka autono-
mais detektors?

Ugunsgrēka autonomais de-
tektors ir neliela izmēra ierīce, 

kura patstāvīgi spēj konstatēt 
telpā izveidojušos ugunsgrēka 
faktorus (dūmu koncentrāciju, 
siltumu) un par to ar spalgu, 
80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus.  Uguns-
grēka autonomais detektors 
darbojas no autonoma strāvas 
avota. Visbiežāk tā ir 9V „kronas” 
tipa baterija, kuru ievieto de-
tektora korpusā. Saprotams, ka 
ugunsdzēšamo aparātu šī ierīce 
neaizvieto. Tās uzdevums nav 
dzēst, bet gan brīdināt par izcē-
lušos ugunsnelaimi. Par tālāko 
rīcību, atkarībā no situācijas, ir 
jāizlemj mājokļa iemītniekiem 
pašiem – apslāpēt liesmas pašu 
spēkiem vai nekavējoties pa-
mest ugunsnelaimes skarto mā-
jokli un   saukt palīgā ugunsdzē-
sējus. Gadījumos, kad mājoklī 
neviena nebūs, paliek cerība, ka 
ugunsgrēka autonomā detektora 
spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi 
un izsauks ugunsdzēsējus. Jāat-
ceras, ka ugunsgrēka autonomie 
detektori ir paredzēti lietošanai 
telpās. Uzstādīti ārā tie gaidīto 
efektu nedos.

Ugunsgrēka autonomo de-
tektoru izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo de-
tektoru nepieciešams dzīvoklī? 
Ideāli būtu pa vienam uz katru 
telpu, kurā uzturas mājokļa ie-
mītnieki un, kurā tie veic kādus 
saimnieciskus darbus – proti, 
vietās, kur potenciāli iespējama 
ugunsgrēka izcelšanās. Pati mi-
nimālākā prasība – viens uguns-
grēka autonomais detektors uz 
dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā de-
tektora uzstādīšana ir ļoti vien-

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
atgādina par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos

kārša. To var paveikt jebkurš, 
kas prot sienā vai griestos izurbt 
pāris nelielus caurumus, piestip-
rināt tiem ar ierīces komplektā 
ietilpstošo dībeļu un skrūvju 
palīdzību detektora korpusu. 
Lietošanas instrukcijā ražotājs 
visbiežāk norāda arī ieteicamās 
uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta detek-
toram būtu guļamistabas un gai-
teņa griesti netālu no guļamista-
bas durvīm. Ja nevar detektoru 
uzstādīt griestos, tad to drīkst 
izvietot sienas augšdaļā tuvu 
griestiem, bet nedrīkst detekto-
rus izvietot tieši griestu un sie-
nas dobumā. Tas tādēļ, lai izcē-
lušās ugunsnelaimes gadījumā 
būtu iespējams pamodināt gu-
ļošos mājokļa iemītniekus. Savu-
kārt citās telpās izvietotie detek-
tori lieliski noderēs, lai brīdinātu 
mājniekus par kādā konkrētā 
telpā notikušu aizdegšanos.

Uz skapja, plaukta novietots 
dūmu detektors savas funkci-
jas pildīs ierobežotā apjomā. 
Jo dūmi ceļas augšup, griestu 
virzienā, tur koncentrējas un ti-
kai pēc tam sāk piepildīt telpu 
virzienā uz leju. Tāpēc šajā ga-
dījumā detektors dūmus sajutīs 
kādu brīdi vēlāk, nekā pie gries-
tiem novietotais. Taču, kā zi-
nāms, uguns izplatās ļoti ātri, un 
bieži vien pat šim īsajam novē-
lošanās brīdim var būt izšķiroša 
nozīme mājokļa iemītnieku spē-
jai apdzēst liesmas vai arī paspēt 
atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā  mājā 
un atsevišķi izvietotās saim-
niecības ēkās uzstādāmajiem 
detektoriem jānodrošina, lai to 
ugunsgrēka trauksmes skaņas 

signāls būtu dzirdams tajās tel-
pās, kurās pārsvarā uzturas vai 
guļ mājas iemītnieki. Ar vien-
kāršiem, veikalā nopērkamiem 
detektoriem vien šo uzdevumu 
neatrisināt. Vislabākais risinā-
jums būtu ierīkot automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauk-
smes signalizācijas sistēmu.  Tās 
konstruktīvā īpatnība ir tāda, ka 
nostrādājot vienam detektoram, 
automātiski tiek nodots signāls 
uz vadības pulti un tālāk signāls 
aktivizē trauksmes signāldevē-
jus, kas uzstādīti kopā ar visiem 
detektoriem. Tādu sistēmu  ie-
rīkošanai VUGD iesaka vērsties 
pie specializētu ugunsdrošības 
aprīkojuma firmu speciālistiem.

Ugunsgrēka autonomo de-
tektoru izvēles nianses

Detektori iegādājami elek-
tropreču un specializētos uguns-
drošības aprīkojuma, ierīču 
veikalos. Piedāvātie detektori, 
neraugoties uz to, ka visi spēj 
brīdināt par izcēlušos uguns-
nelaimi, tomēr var atšķirties 
ar iebūvēto papildus funkciju 
klāstu, kā arī ar cenu. Šo ierīču 
pārdevēji sniegs paskaidroju-
mus par tās vai citas funkcijas 
nozīmi ērtākai ierīces lietošanai. 
Taču nepieciešamības gadījumā 
konsultācijas par ugunsgrēka 
detektoriem un to uzstādīšanas 
jautājumiem var saņemt VUGD. 
Detektoru cenas ir atkarīgas no 
ražotāja un detektora iebūvēta-
jām papildus funkcijām.

Taču, pērkot jebkura ražotāja 
vai modeļa detektoru, pirmkārt, 
ir jāpievērš uzmanība tam, lai uz 
tā korpusa būtu „CE” marķējums 
un informācija par detektora 
atbilstību Eiropas standartam 

EN 14604. Šāds apzīmējums 
apliecina konkrētā detektora 
atbilstību Eiropas Savienībā 
noteiktajām prasībām, kādas 
tiek izvirzītas šāda tipa ierīcēm. 
Nepieciešams pārliecinieties, 
vai ierīces lietošanas instruk-
cijas teksts būtu valsts valodā. 
No praksē noderīgām papildus 
funkcijām ieteicams detektora 
modelis foto-elektriskā darbības 
principa ar korpusā iebūvētu 
spuldzīti, kas ieslēdzas vienlai-
kus ar brīdinošo skaņas signālu. 
Tas būs noderīgi kaut nelielas 
redzamības nodrošināšanai 
naktī gadījumā, ja aizdegšanās 
rezultātā būs sabojāta mājokļa 
elektroapgaisme.

Automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes sig-
nalizācijas sistēma

Automātiskā ugunsgrēka at-
klāšanas un trauksmes signa-
lizācijas sistēma šobrīd ir vis-
pilnīgākais mājokļu aizsardzības 
veids, kas ar ēkā uzstādītu teh-
nisku līdzekļu, sakaru līniju, u.c. 
starpniecību un sistēmu dežu-
rējošā un apkalpojošā personāla 
palīdzību nodrošina operatīvu 
ugunsgrēka konstatēšanu, trauk-
smes signalizāciju un ugunsdzē-
sēju izsaukšanu uz konstatētās 
ugunsnelaimes izcelšanās vietu, 
neatkarīgi no tā vai ēkā atrodas, 
vai neatrodas iemītnieki. Diem-
žēl šādas sistēmas ierīkošana 
un ekspluatācija ir salīdzinoši 
dārga, taču, ja vien līdzekļi atļauj, 
tad ieteicams to ierīkot.

Informāciju sagatavoja:
Ugunsdrošības

uzraudzības pārvalde,
Valsts ugunsdrošības 

uzraudzības pārvalde

mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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Dana Gaile,
Straupes pamatskolas skolotāja

Straupes pamatskola pie-
dalās Erasmus+ projektā “The 
place to be...to live in harmony.” 
Projekts norisināsies divus ga-
dus. Projekta koordinatorvalsts 
ir  Francija, partnervalstis – Lat-
vija, Turcija, Bulgārija, Ungārija, 
Rumānija. Projekta mērķaudito-
rija – pirmsskolas/sākumskolas 
bērni, projekta mērķis – caur 
katras valsts tradicionālo pa-
saku iepazīt kultūru, dabu, tradī-
cijas, tradicionālo māju u.c.

No 2. līdz 6.decembrim Fran-
cijas pilsētā Strazbūrā notika 
pirmais projekta seminārs, kurā 
piedalījās Straupes pamatsko-
las direktore Ligita Krūmiņa, 
projekta koordinatore, angļu 
valodas skolotāja Dana Gaile un 
sākumskolas un  angļu valodas 
skolotāja Sanita Kārkliņa. Mūsu 
sadarbības skola atrodas Elza-
sas reģionā, Holzheimā, netālu 
no Strazbūras. Semināra laikā 
tika strādāts pie divu gada darba 
plāna, partneri apmainījās ar 
pasakām un apsprieda tālākoās 
konkrētās darbības, kas jāveic 
līdz nākošajam semināram. 
Mūsu skolas uzdevums tagad ir 
strādāt ar Francijas pasaku “Sar-
kangalvīte un vilks”. Mājasdarbs 
uz šo semināru bija sagatavot 
savas valsts pasakas izvēlēto 
tēlu un projekta logo zīmējuma 
formā. Pēc logo prezentācijām, 
notika balsošana. Par savas 
valsts logo balsot nedrīkstēja. 

Logo konkursā uzvarēja mūsu 
piedāvātā logo ideja. Zīmējuma 
autore – 6. klases skolniece 
Adele Paula Pelkaua. Turpmāk 
visus ar projektu saistītos do-
kumentus un publikācijas rotās 
Straupē radīts logo.

Semināra laikā tikām iepa-
zīstināti ar Francijas izglītības 
sistēmu un pirmsskolas darbību. 
Secinājums – Latvijas un Franci-
jas izglītības sistēmas ir ļoti at-
šķirīgas, īpaši pirmsskolā: 

Francijā pirmsskola ir obli-
gāta no 3 gadu vecuma. Darba 
laiks ir no 8 līdz 16, ar pusotras 
stundas pusdienlaiku, kad ve-
cāki bērnus ved mājās pusdie-

not, atpūsties, jo skolā ēdinā-
šana netiek nodrošināta, tāpat 
arī gulēšanu nodrošina tikai 
atsevišķos gadījumos nelielam 
bērnu skaitam. Mazākie bērni, 
pēc pusdienām mājās, lielāko-
ties bērnudārzā neatgriežas.

Pedagoga palīgs/asistents 
nav visās grupās, lai gan bērnu 
skaits ir 25 un vairāk, kā arī tas 

Straupes pamatskola Erasmus+ projektā 
Francijā

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Dabas resursu nodokļa li-
kums nosaka, ka no 2020.gada 
1.janvāra tiks paaugstināts da-
bas resursu nodoklis par sa-
dzīves atkritumu noglabāšanu 
poligonos. Nodokļa kāpums, kā 
arī nepieciešamās izmaiņas teh-
noloģiskajā procesā, lai veiktu 
atkritumu priekšapstrādi un 
sagatavošanu apglabāšanai, kā 
arī pakalpojumu nodrošināša-
nai nepieciešamās tehnikas un 
tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 
un modernizācija, rada izmaiņas 
sadzīves atkritumu apglabāša-
nas tarifā. 

2019. gada 5. decembrī Sa-
biedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija apstiprināja 
jauno sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas tarifu poligonā “Daibe”. 
Tas stāsies spēkā ar 2020.gada 
5.janvāri. Apstiprinātais tarifs 
ir 66.79 eiro par tonnu - tas ir 
27% pieaugums salīdzinājumā 
ar 2019. gada tarifu. Tarifā ie-
tverts arī valstī noteiktā dabas 
resursu nodokļa palielinājums 
no 43 eiro par tonnu uz 50 eiro 

Mainīsies tarifs par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
noglabāšanu poligonā “Daibe”

par tonnu. 
SIA “ZAAO” izpilddirektore 

Ieva Barutina: “Poligons “Daibe” 
darbojas jau 15 gadus. Sākotnēji 
tehnika darbu veikšanai tika ie-
gādāta par Eiropas savienības 
fondu līdzekļiem, infrastruktūra 
attīstīta piesaistot ārējo finan-
sējumu, taču šobrīd tehnika ir 
nokalpojusi un vairākas iekār-
tas ir jāremontē un jāmodernizē 
par uzņēmuma līdzekļiem. Esam 
uzsākuši tehnikas nomaiņu. 
Specializētā tehnika maksā ļoti 
dārgi, jaunākā tehnikas vienība 
ir kompaktors, kas blietē atkri-
tumus, lai atkritumu krātuve 
kalpotu maksimāli ilgāku laika 
periodu. Tā iegādes cena, veicot 
iepirkumu, sastādīja 281 000 
eiro. Attiecībā uz dabas resursu 
nodokļa likmi, likums paredz 
tā pieaugumu gadu no gada. Ir 
iecerēts, ka nodokļa pieaugums 
ietekmēs iedzīvotāju paradumu 
maiņu, stimulēs iepakojuma no-
došanu pārstrādei un palīdzēs 
samazināt noglabājamo atkri-
tumu daudzumu”.

Ņemot vērā, ka sadzīves at-
kritumu apglabāšanas tarifs 
ir iekļauts sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksā, tad 
no 2020.gada 5.janvāra izmai-

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

Pēdējos gados īpaši populārs 
veids, kā saņemt tiešsaistē iegā-
dātās preces ir izmantojot “Om-
niva” pakomātu pakalpojumu. 
Tagad šis pakalpojums pieejams 
arī Straupē, pie degvielas uzpil-
des stacijas “Viada” uzstādīts 
pakomāts. 

Izmantojot pakomātu pakal-
pojumu, ērti ir ne tikai saņemt 
sūtījumus, bet arī tos nosūtīt, 
piemēram, ja ir nepieciešams 
pārsteigt kādu savu paziņu vai 
arī, ja esat ražotājs, izmantojot 

“Omniva” pakomātu 
pakalpojums tagad 
arī Straupē

“Omniva” pakalpojumu, varat sa-
vas radītās preces viegli izplatīt 
ne tikai Latvijā, bet arī citās Bal-
tijas valstīs. 

Uzņēmums SIA “Omniva” par 
sevi saka: “Mēs esam partneri 
gan pircējiem, gan pārdevējiem. 
Mēs nogādājam preces, kas ie-
gādātas tiešsaistē. Mūsu spēks 
ir mūsu daudzie kanāli un mūsu 
spēja apvienot informācijas un 
preču ceļus, tieši tā, lai tas ir pie-
mērots katram indivīdam”.

Līdz šim tuvākie pakomāti 
bija Raganā, kā arī tuvumā eso-
šajās pilsētās – Cēsīs, Valmierā, 
Siguldā. Pakomāta pakalpojumi 
Straupē būtiski veicina sūtījumu 
saņemšanas un sūtīšanas pakal-
pojuma pieejamību Pārgaujas 
novada iedzīvotājiem. 

ņas būs arī attiecībā uz summu, 
kāda jāmaksā norēķinoties par 
saņemtajiem sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpoju-
miem. Maksa sadārdzināsies vi-
dēji par 11%, kas nozīmē, ka par 
240 litru konteinera vienreizēju 
tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 
54 eiro centi vairāk, tas ir vidēji 
5.50 eiro par viena 240 litru 
konteinera tukšošanas reizi.

Lai samazinātu individuālos 
tēriņus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ZAAO aicina 
iedzīvotājus izmantot uzņē-
muma nodrošināto dalītās atkri-
tumu vākšanas infrastruktūru 
– EKO laukumus, EKO punktus, 
kā arī sešās pilsētteritorijās pie-
ejamo individuāli dalīti vākto 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu privātmājām.

ZAAO ir pašvaldību uzņē-
mums, kas nodrošina atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības iz-
glītošanas aktivitātes 27 novadu 
teritorijās.

ir atkarīgs no vietējās pašvaldī-
bas atbalsta.

Bērniem līdz 11 gadu vecu-
mam trešdienas ir brīvdienas.

Semināra ietvaros apmeklē-
jām Eiropas Parlamentu Straz-
būrā. Interaktīvas spēles laikā ie-
pazinām parlamenta darbību no 
idejas līdz lēmuma pieņemšanas 
balsojumam, pašiem iejūtoties 

deputāta lomā.
Tā kā viens no projekta uzde-

vumiem ir iepazīt tradicionālo 
māju, tad semināra dalībnieki 
apmeklēja Ecomusee d’Alsace, 
kas ir brīvdabas muzejs, un iepa-
zina gan francūžu seno māju, gan 
skolu. Stārķis ir viens no Elzasas 
reģiona simboliem, to ligzdu mu-
zejā ir daudz, un neticamā kārtā 
vienā no tām sēdēja īsts stārķu 
pāris.  Turpinot iepazīt Franci-
jas kultūru un tradīcijas, pieda-
lījāmies tradicionālo cepumu 
‘bredalas’ gatavošanas darbnīcā. 
Šajā dienā notika arī visas Fran-
cijas streiks, kurš turpinājās vēl 
turpmākās dienas, kad streikoja 
visi – skolas slēgtas, iestādes 
slēgtas, sabiedriskais transports 
kursē minimālo reisu skaitu. Visi 
vienojās kopīgam mērķim – ne-
atbalstīt Francijas valdības vēlmi 
mainīt pensiju sistēmu.

Šis projekts ir jauna pieredze, 
kas pilnviedo mūsu zināšanas 
par Eiropas valstīm, to kultūras 
un valodu daudzveidību,  par 
izglītības sistēmu kopīgo un at-
šķirīgo. 

Projekta dalībvalstu pārstāvji. Foto: no albuma
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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 viet-
nēs 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 

Pārgaujas novada pašvaldība izdevusi sienas 
kalendāru 2020. gadam

par atsaucību ikvienam foto au-
toram, kā arī kalendāra dizaina 
autorei Andai Nordenai. 

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

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

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

Decembris parasti paiet, ga-
tavojoties Ziemassvētkiem. Šis 
laiks saistās ar sirsnīgiem svētku 
gaidīšanas pasākumiem, siltu, 
ģimenisku atmosfēru un kopā 
būšanu. Arī Pārgaujas novadā 
notikuši pasākumi Ziemassvētku 
noskaņās. 

3. decembrī Raiskumā tika 
iedegta eglīte. Par rotaļām, 
smiekliem gādāja rūķi, sniega-
vīrs Olafs un Ziemassvētku vecī-
tis. Pēc rotaļām, apmeklētāji tika 
cienāti ar siltu tēju un piparkū-
kām, kā arī svinīgi tika iedegta 
Ziemassvētku eglīte. 

Savukārt 7. decembrī eglīte 
tika iedegta Rozulā, kur jau par 
iemīļotu tradīciju kļuvis Zie-
massvētku gaidīšanas un eglītes 
iedegšanas pasākums. Radošās 
darbnīcas, piparkūku cepšana, 
skanīgi priekšnesumi, bet pat 
galvenais – mīļa kopā būšana. 
Tāds ir šis “Rozbeķu saimes” ik-
gadējais pasākums. 

7. decembrī notika vēl viens 
pasākums – Straupes pagasta 
tautas namā, Plācī, pulcējās 8 
vidējās paaudzes deju kolektīvi 
no Cēsīm, Priekuļiem, Kocēniem, 
Limbažiem, Salacgrīvas, Raga-
nas, Jumpravas un Straupes, lai 
kopīgā koncertā “Pa dejas ceļu” 
lustīgi un latviski ieskandinātu 
otrās adventes svētdienu. 

Pēc nedēļas, 13. decembrī, uz 
koncertu “Dziedam saviem mīļa-
jiem” savu ģimeni, draugus, līdz-
cilvēkus un ikvienu interesentu 
aicināja Straupes jauktais koris. 
Ar sirsnīgām dziesmām tika 
priecēti klausītāji, bet starpbrīdī, 
kā bija solīts, koristi cienāja ar 
pašu ceptām piparkūkām. 

3. adventē, 15.decembrī,  
Ziemassvētku vecīti satika paši 
mazākie Pārgaujas novada iedzī-
votāji. Visos 3 Pārgaujas novada 

pagastos notika pirmsskolas 
vecuma bērnu eglītes kopā ar 
Kašera Sapņu fabrikas kūciņām. 
Dziedot un dejojot tika sagaidīts 
Ziemassvētku vecītis, kurš uz-
klausīja bērnu skaitītos dzejoļus 
apmaiņā pret paciņu. 

Pasākumi turpinās, jo jau 
21. decembrī notiks novada se-
nioru eglīte, kā ar otrajos Zie-
massvētkos, 26. decembrī Stal-
bes tautas namā būs iespējams 
noskatīties latviešu komēdiju 
“Jaungada taksometrs 2”, bet 
28. decembrī notiks visu Pār-
gaujas novada amatiermākslas 
kolektīvu gada izskaņas kon-
certs “Ziemas sapņi”. Uz tikšanos 
pasākumos!

Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
Pārgaujas novadā

Pirmskolas bērnu eglītē Straupes tautas namā. Foto: Santa Kušķe

Piparkūku cepšana eglītes iedegšanas pasākumā Rozulas tautas namā. Eglītes iedegšanas pasākums Raiskumā. 

Straupes jauktais koris koncertā “Dziedam saviem mīļajiem”. VPDK "Straupe" dejotājas koncertā "Pa dejas ceļu". 
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Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

 
Šī gada 14.decembrī Pārgaujas novada 

Auciemā, Raiskuma Tautas namā noslē-
dzās piektais Latvijas čempionās atlētis-
kajā vingrošanā. Saskaitot visu posmu 
rezultātus, kur bija iekļautas vairākas 
disciplīnas, ieskaitot vieglatlētiku par ab-
solūtajiem uzvarētājiem 2019.gadā kļuva 
Juris Liniņš no Limbažiem un  sievietēm 
Margita Zariņa no Pārgaujas novada. 

U15
• 8.posms
1) Ivo Aļļēns, Kocēnu novads (Kocēnu 

pamatskola)
2) Rojs Šmits- Valmiera
3) Leonīds Gammeršmits, Pārgaujas 

novads
• Kopvērtējums
1) Leonīds Gammeršmits, Pārgaujas 

novads
2) Rojs Šmits, Valmiera
3) Ivo Aļļēns, Kocēnu novads (Kocēnu 

pamatskola)
U18
• 8. posms
1) Kristofers Osis, Kocēnu novads
2) Rihards Pēteris Tomsons, Kocēnu 

novads
3) Mariuss Voitešenoks-Alojas novads
• Kopvērtējums
1) Kristofers Osis, Kocēnu novads
2) Rihards Pēteris Tomsons, Kocēnu 

• Kopvērtējums
1) Estere Liniņa-Limbažu novads
S1
• 8. posms
1) Margita Zariņa-Pārgaujas novads
• Kopvērtējums vecuma kategorijā – 

abolūtais
1) Margita Zariņa, Pārgaujas novads
S2
• 8. posms
1) Olga Oraševska-Pārgaujas novads
• Kopvērtējums vecuma kategorijā – 

abolūtais

1) Olga Oraševska-Pārgaujas novads
2) Daiga Hofmane-Pārgaujas novads
Sievietes – absolūtajā vērtējumā
1) Margita Zariņa, Pārgaujas novads
2) Olga Oraševska, Pārgaujas novads
Sacensības atbalstīja: Pārgaujas no-

vada pašvaldība, Latvijas Tautas sporta 
asociācija,Latvijas sporta federāciju pa-
dome,Izglītības un zinātnes ministrija.  

Sacensību galvenais tiesnesis Haralds 
Bruņinieks, sacensību sekretārs Andris 
Šalgūns.

Santa Kušķe,
kultūras pasākumu vadītāja

„Dzīvojam krāšņi tinot katra savu atmiņu un 
mirkļu kamolu!” Ar šādu moto un koncerta no-
saukumu „Kamolā tinēja” 30. novembra pēcpus-
dienā Stalbes tautas nama senioru dāmu deju 
kopa „Papardīte” savu labāko draugu, tuvinieku 
un atbalstītāju, kā arī skatītāju un kritiķu lokā,  
kas dod sparu un spītību, un novērtētājiem, kas 
iedvesmo un paceļ spārnos, nosvinēja 10 gadu 
jubileju. 

Kolektīvs ar savu nopietno attieksmi pret 
darbu, ļoti plašo repertuāru, uzņēmību, dzīves 
gudrību un pieredzi, eleganci, aktīvo koncertē-
šanu, ļoti uzņēmīgo un enerģisko dzīves stilu ir 
kļuvis par kolektīvu ar visbagātāko dzīves ka-
molu krājumu.

Deju kopa savu darbību aizsāka 2009. gada 
rudenī, kad uz pirmo mēģinājumu pulcējās vai-
rākas dāmas un sāka apgūt pirmos deju soļus. 
Šobrīd kolektīvā darbojas 8 aktīvas dāmas. 

„Papardīte” aktīvi piedalās dažādos pašu 
mājas pasākumos, un sadraudzības koncertos, 
pa visu Latviju. Repertuārs katru sezonu tiek 
papildināts ar jaunām dejām un 1 - 2 jaunrades 
dejām.

Koncertā kolektīvs rādīja tikai nelielu daļu 
no sava repertuāra, koncertu papildināja cie-
miņi – sieviešu vokālais  ansamblis „Pārgaujas 
Lakstīgalas”, deju kopa „Pīpenes”, deju grupa 
„Kņopienes.lv”, deju kopa „Papardes”, un deju 
kopa „Fejas”. Katrs kolektīvs gan uzstājās, gan 
oriģināli sveica jubilārus. 

Radošu nākamo desmit gadi un raitu soli arī 
turpmāk vēlot, un lielu paldies sakām kolektīva 
vadītājai Gintai Berķei.

“PAPARDĪTEI”- 10

novads
3) Mariuss Voitešenoks, Alojas novads
U23
• 8. posms
1) Dins Šeņkovs, Limbažu novads
V1
8. posms
1) Juris Liniņš, Limbažu novads
2) Juris Gammeršmits, Pārgaujas no-

vads
Kopvērtējums
1) Juris Liniņš, Limbažu novads
2) Juris Gammeršmits, Pārgaujas no-

vads
3) Aivars Krustiņš, Valmiera
V2
• 8. posms
1) Edijs Seleckis, Kocēnu novads
V3
• 8. posms
1) Ivars Oraševskis, Pārgaujas novads
2) Dailis Lazdiņš, Valmiera
• Kopvērtējums vecuma kategorijā – 

abolūtais
1) Ivars Oraševskis-Pārgaujas novads
2) Dailis Lazdiņš-Valmiera
• Kopvērtējums absolūtajā vērtējumā 

vīriešu kategorijā
1) Juris Liniņš-Limbažu novads
2) Ivars Oraševskis-Pārgaujas novads
3) Edijs Seleckis-Kocēnu novads
US15
• 8. posms
1) Estere Liniņa, Limbažu novads

5. Latvijas čempionāts atlētiskajā 
vingrošanā noslēdzies

Deju kopa "Papardīte" 10. jubilejas koncertā. 

5. Latvijas atlētiskās vingrošanas čempionāta noslēgums.
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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.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)
Straupes zirgu pastā ?????. janvārī

 

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

Uz senioru eglīti kursēs autobuss

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.

Visi laipni aicināti, vēlams neliels groziņš.

Ieeja bez maksas
Pasākuma laikā tiks fotografēts

21. janvārī plkst. 10.00 Stalbes tautas namā
“Kaķīte un Sunītis”

Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem pēc J. Čapeka 
stāstu motīviem

Ieejas maksa 2.00 EUR
Izrāde bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem un viņu ve-

cākiem. Kā dzīvot draudzīgi un uzņemties atbildību par 
saviem darbiem un nedarbiem? Uz šo un citiem jautāju-
miem atbildes meklēs Kaķīte un Sunītis. Kopā ar aktieriem 
Samiru Adgezalovu un Uldi Sniķeri piedzīvosim kā Kaķīte 
un Sunītis apgūst ikdienas pienākumus, kā ārstē nomestas 
stikla lauskas satraumēto ķepiņu, kā kopīgi vada laiku rota-
ļās un gatavojas svētkiem.

STĀSTĪS RAISKUMIETIS,
KEMPINGA “APAĻKALNS” 
SAIMNIEKS JURIS LEIMANIS

RAISKUMA PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ

27. DECEMBRĪ
PLKST. 13.00

Gūtie iespaidi 
senajā inku 
impērijā – Peru

LĪDZI ŅEMT JAUKU 
NOSKAŅOJUMU UN 
NELIELU KĀRUMIŅU PIE 
KAFIJAS VAI TĒJAS TASĪTES.

*Pasākuma laikā tiks fotografēts
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