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Lai Jāņu nakts spēks mājo ikvienā, un dabas pilnbrieda 
laiks lai vairo veselību, izturību un dzīvesprieku!

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

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

Kas tie ir pa Jāņiem vai gata-
vošanās tiem, ja kaut vienu reizi 
netiek noskatīta filma “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”? Tā ir viena 
no tautā mīlētākajām latviešu 
kinofilmām. Ļoti iespējams, ka 
pati mīlētākā. Nav arī nekāds 
no  slēpums, ka režisora Jāņa 
Streiča leģendārā filma uzņemta 
Pārgaujas novadā, Raiskuma pa-
gastā. 

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” cienītāji labprāt 
apmeklē filmas uzņemšanas 
vietu Pārgaujas novadā

Filmas stāsts norisinās kādā 
lauku viensētā, ko filmā sauc 
“Saknītes”, tomēr patiesībā šo 
māju sauc “Biekas”, un mājas 
saimniece Maija visu filmēšanas 
procesu no 1980. gada atceras 
tā, it kā tas būtu noticis vakar: 
“Meklējot vietu, kur uzņemt 
filmu, tika apbraukāti Latvijas 
lauki, viensētas. Filmas veido-
tāju komandas vadītais mikro
autobuss “Latvija”, braucot ga-
rām, pamanīja, ka te ir māja, 
ap stājās ceļmalā un nāca iekšā 
ar kājām, jo tad vēl nebija te tāds 
labs iebraucamais ceļš. Vēlāk 
arī Streičs atbrauca. Mūsu māju 
izvēlējās, tika parakstīti doku-
menti un jau drīz ieradās filmē-
šanas komanda”. Maijas kundze 
pastāsta, ka filmēšanas laikā 
viņas ģimene turpinājusi mājā 
dzīvot, ka aktieri un filmēšanas 
komanda dzīvojuši apkārtnē 
esošajās lauku mājās, kā arī to, 
ka gan mājinieki, gan aktieri un 
komanda savstarpēji ir ļoti labi 
un draudzīgi sadzīvojuši. 

Mājas saimniece Maija atklāj, 
ka “Saknīšu” (“Bieku”) māju ap-
lūkot vēlējušies daudzi, tomēr 
liela interese parādījusies pēc 
tam, kad kāda fotogrāfe atbrau-
kusi savu ziņkāri apmierināt, 
safotografējusi un bildes pub-
licējusi sociālajos medijos. Tad 
uzreiz interesi izrādījusi arī re-
ģionālā televīzija, žurnālisti, kas 
pārstāv drukātos medijus un pat 
Latvijas televīzija. Maijas kundze 
ir ierīkojusi viesu grāmatu, kurā 

Sākot ar 10.06.2020. pārgaujas novada 
pašvaldības pagastu pārvaldes pieejamas 

apmeklētājiem, iepriekš sazinoties 
ar atbildīgajiem speciālistiem 
un ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos noteikumus.

Vairāk informācijas www.pargaujasnovads.lv

22. jūnijā Cēsu kauju simtgades
atceres pasākumi 
ZIEDU NOLIKŠANA UN PIEMIŅAS BRĪDIS
• PLKST. 9.15 PLĀCĪ PIE ZIEMEĻLATVIJAS ATBRĪVOTĀJU  
  PIEMINEKĻA
• PLKST. 9.25 PIE PIEMIŅAS AKMENS STALBĒ
• PLKST. 9.35 RAISKUMA KAPOS PIE PIEMINEKĻA   
  KRITUŠAJIEM BRĪVĪBAS CĪŅĀS

Ar skanīgu “Līgo”, 
Lai Jāņu nakts zied,
Lai uguns uz sauli 
un vasaru iet!

ikviens, kas viesojies “Bieku” 
mājās, var ierakstīt savus ie-
spaidus vai kādu novēlējumu. 
Šķirstot viesu grāmatas lapas, 
var secināt, ka “Biekās” viesoju-
šies filmas “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” mīļotāji ne tikai no tuvē-
jās apkārtnes, bet arī no attālā-
kām Latvijas vietām – Liepājas, 
Ventspils, Preiļiem. Viesi rakstī-
juši vien labus vārdus, pateicības 
un novēlējumus. Pelnīti, jo saim-
niece Maija ļoti laipni uzņem 
viesus – izrāda teritoriju, parāda 
kurās vietās tapušas konkrētās 
ainas no filmas, piemēram, kur 
govs Gauja Dagniju (Olga Dreģe) 
vilkusi pa zemi, kur Ēriks (Uldis 
Dumpis) nesa Lāsmiņu (Diāna 
Zande) kalnā vai kur Uģis (Gun-
dars Āboliņš) ar riteni pār pļavu 
brauca uz upi peldēt. Viņa arī 
labprāt dalās savās atmiņās par 
notikumiem, kas risinājušies fil-
mas uzņemšanas procesā, kā arī 
ļoti precīzi īstajos momentos citē 
filmas varoņu izteikumus, kas nu 
jau folklorizējušies tautā un ne-
kādus paskaidrojumus neprasa. 
Maija pastāsta, ka pati cenšas 
filmu skatīties ikreiz, kad tā tiek 

raidīta kādā no televīzijas kanā-
liem, un ka katru reizi ierauga 
kādu jaunu niansi vai detaļu, ko 
iepriekš nav saskatījusi. 

“Biekām” ir vairāk nekā 170 
gadu, un tā vienmēr ir bijusi 
dzimtas īpašums. Maijas kundze 
pastāsta, ka tai steidzami nepie-
ciešams jumta remonts, tomēr 
viņa neatsaka nevienam, kam ir 
vēlme un interese paviesoties 
“Biekās”. Apmeklētājiem nav jā-
pērk biļete, lai māju apskatītu 
un noklausītos Maijas kundzes 
stāstījumu, tomēr ikviens ap-
meklētāju ziedojums tiek no-
virzīts tik ļoti nepieciešamajam 
remontam.  

Novēlām Maijas kundzei 
stipru veselību, spēku un ener-
ģiju arī turpmāk, tikpat sirsnīgi 
uzņemot viesus, kā arī ikvienu 
interesentu gaidīsim Raiskuma 
estrādē, kur 21. jūnijā norisi-
nāsies brīvdabas kino seanss. 
Tiks rādīta filma “Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”.  Arī Pārgaujas no-
vada amatierteātri, gatavojot 
sveicienu Jāņos, izvēlējušies ie-
justies tieši šīs fimas varoņu lo-
mās.

Lai gan māju patiesībā sauc 
“Biekas”, pie tās uzstādīta 
norāde arī ar mājas “kino vārdu”. 
Foto: Iluta Beķere

“Bieku” mājas saimniece Maija sirsnīgi uzņem ikvienu filmas 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” cienītāju. Foto: Iluta Beķere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašval-
dība ir partnerorganizācija 
starptautiskā projektā “STAR” 
jeb “STreet ARt”, ko finansē Ei-
ropas Savienības programma 
“Eiropa pilsoņiem” (Europe for 
Citizens). Projekts paredz gan 
partneru tikšanās, gan vietējo 
aktivitāšu īstenošanu. Tā kā do-
tajā brīdī nav iespējams ceļot, 
vadošie partneri – Arcugnano 
pašvaldība Itālijā – nolēma aprīlī 
plānoto partneru iepazīšanās 
tikšanos organizēt attālināti. 4. 
jūnijā notika projekta “STAR” 
vebinārs, kurā piedalījās dalīb-
nieki no visām projekta part-
nerorganizācijām – no Latvijas, 
Itālijas, Portugāles, Kosovas, Nī-
derlandes, Slovēnijas, Albānijas, 

ProjektĀ “STAR” starptautiskas 
vizītes vietā notiek vebinārs

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

Kopš 2020. gada 13. marta 
visā valstī bija izsludināta ār-
kārtējā situācija ar mērķi iero-
bežot COVID19 izplatību valstī. 
Ārkārtējās situācijas laikā tika 
ieviesti dažādi būtiski ierobežo-
jumi, kas attiecās uz pulcēšanos, 
iestāžu apmeklēšanu u.c. Lai gan 
9. jūnijs bija pēdējā ārkārtējās 
situācijas diena, tas nenozīmē, 
ka visi piesardzības pasākumi 
un distancēšanās ierobežojumi 
ir atcelti. 

Ministru kabineta (MK) no-
teikumi nr. 360 “Epidemioloģis-
kās drošības pasākumi Covid19 
infekcijas izplatības ierobežo-
šanai”, kas stājās spēkā 2020. 
gada 10. jūnijā, nosaka epide-
mioloģiskās drošības pasāku-
mus, kas turpmāk, ārkārtējai 
situācijai beidzoties, veicami, lai 
ierobežotu Covid19 infekcijas 
izplatību. Pamatojoties uz MK 
noteikumiem, Pārgaujas novada 
pašvaldība turpinās savu darbu 
aiz slēgtām durvīm, bet apmek-
lētājiem būs iespējams apmeklēt 
pašvaldības pagastu pārvaldes 

arī klātienē, iepriekš sazinoties 
ar atbildīgajiem speciālistiem un 
kopīgi novērtējot situāciju un to, 
vai pakalpojuma saņemšanai ne-
pieciešams apmeklēt pašvaldību 
klātienē. Dodoties uz pagastu 
pārvaldēm klātienē, to apmeklē-
tājiem būs nepieciešams ievērot 
epidemioloģiskos drošības pasā-
kumus. 

Lai gan sākusies vasara, ār-
kārtējā situācija beigusies, Pār-
gaujas novada pašvaldība jop-
rojām aicina iedzīvotājus būt 
atbildīgiem, ievērojot visus no-
teiktos piesardzības pasākumus 
un distancēšanās un pulcēšanās 
ierobežojumus – ievērot 2m dis-
tanci, regulāri mazgāt un dezin-
ficēt rokas, būt piesardzīgiem un 
apdomīgiem! 

Viedtālruņu īpašniekus ai-
cinām izmantot lietotni “Apturi 
Covid”, kas ir Latvijā radīts digi-
tāls risinājums, lai palīdzētu val-
stī ierobežot vīrusa izplatību, un 
ātrāk uzzinātu, vai ir bijis kon-
takts ar Covid19 saslimušo, kā 
arī tā varētu atvieglot kontaktu 
meklēšanu un paātrināt testēša-
nas laiku. Mobilo lietotni iespē-
jams pieejama gan Android, gan 
iOS lietotājiem. 

Pārgaujas novada 
pašvaldības darbs 
pēc ārkārtējās 
situācijas beigām

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldība 
pie Ungura ezera atpūtas vietas 
ir uzstādījusi ceļa zīmi “Iebraukt 
aizliegts” ar papildzīmi, ka ie-
braukt drīkst uz 30 min, lai ie-
laistu vai izceltu laivu. 

Zīme uzstādīta ar mērķi, lai 

Ierobežo automobiļu 
novietošanu zaļajā 
zonā atpūtas vietā 
pie Ungura ezera

makšķernieki un citi atpūtnieki 
neatstātu savas automašīnas 
zaļajā zonā un tiešā ūdenstilpes 
tuvumā, kas traucē citiem laivu 
ielaišanu gan atpūtniekiem iero-
bežo atpūtas iespējas pie ezera. 

Aicinām atpūtas vietā ievērot 
kārtību un automašīnas novietot 
pirms zīmes, netraucējot cits ci-
tam. 

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

Pēc Pārgaujas novada domes 
deputātu A. Lapsiņa, G. Rukšā-
nes, A. Čudarāna un J. Baltgalvja 
ierosinājuma 2020. gada 11. 
jū nijā plkst. 17.30 Raiskuma 

Iluta Beķere
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste
Attīstības plānošanas nodaļa

Kopš 2018. gada Pārgaujas novada uzņēmējiem 
tiek pie dāvāta preču zīme “Radīts Pārgaujas no-
vadā”. To atļauts izmantot uzņēmēju mārketinga un 
reklāmas materiālos, t.sk., veid lapās, pasākumu vi-
zuālajā noformējumā, vizītkartēs, spiedogos, preču 
iepakojumā, un tā ļauj gan mums pašiem, novada 
iedzīvotājiem, gan novada viesiem labāk pamanīt un 

novērtēt tos pakalpojumus un tās preces, ko pie-
dāvā Pārgaujas novada uzņēmēji. 

Zīmes mērķis ir veicināt vietējo preču apmaiņu 
un mudināt tūristus iegādāties tieši novadā radī-
tās, ar preču zīmi marķētās preces un pakalpoju-
mus. Lai popularizētu preču zīmi un uzņēmējus, 
kuri ir preču zīmes lietotāji, produkciju un pakal-
pojumus, Pārgaujas novada pašvaldība ir sagata-
vojusi informatīvus materiālus.

Izveidotas A5 formāta reklāmas lapas, kurās 
norādīta uzņēmēju kontaktinformācija, kā arī ne-
liels apraksts par konkrēto uzņēmēju un viņa ra-
dīto produkciju vai pakalpojumu. Materiāli un to 
elektroniskā versija nodoti uzņēmējiem lietošanā, 
kā arī būs pieejami interesentiem vietējos veika-
los un tūrisma objektos. 

Lauku teritorijā, kur darbojas mazi uzņēmumi, 
ikkatrs ražojums vai pakalpojums ir kā autor
darbs. Tāpēc uzņēmējiem joprojām ir iespējams 
pieteikties preču zīmes “Radīts Pārgaujas no
vadā” izmantošanai. Lūgums ieinteresētos uzņē
mējus iepazīties ar preču zīmes nolikumu, kas 
pieejams Pārgaujas novada mājaslapā, sadaļā 
“uzņēmējdarbība”. Lai turpmāk izmantotu preču 
zīmi, uzņēmējam jāiesniedz rakstisks pieteikums. 
Iesakām iepazīties ar preču zīmes izmantošanas 
nolikumu. 

Preču zīmes “Radīts Pārgaujas 
novadā” popularizēšanai 
izveidoti informatīvi materiāli

pagasta tautas namā “Auciem-
muiža” tika sasaukta ārkārtas 
domes sēde. Darba kārtībā viens 
jautājums – “par detalizētu at-
skaiti sakarā ar ceļa uz attīrī-
šanas iekārtām Auciemā būv
niecību”. 

Ārkārtas domes sēdē pieda-
lījās 8 Pārgaujas novada domes 
deputāti – I. Kalniņš, G. Rukšāne, 

Pārgaujas novada domes 
ārkārtas sēde

A. Lapsiņš, A. Čudarāns, J. Balt-
galvis, R. Vasile, M. Krastiņš un J. 
Plūme. Deputātiem balsojot par 
darba kārtības apstiprināšanu, 
ar 4 balsīm par un 4 pret, darba 
kārtība netika pieņemta, un ār-
kārtas domes sēde tika pasludi-
nāta par slēgtu. Diskusijas turpi-
nājās pēc sēdes slēgšanas.  

Co-funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European Union

Rumānijas, Čehijas, Polijas, Bos-
nijas un Herce gevinas, Vācijas 
un Serbijas. 

Vebināra laikā projektā ie-
saistītās partnerorganizācijas 
diskutēja par ielu mākslu kā 
instrumentu dažādu sociālu 
problēmu risināšanai, daloties 
ar savu pieredzi un labajiem 
piemēriem, kur ielu māksla pil-
sētās un apdzīvotās vietās bijis 
impulss pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai, aizmirstu vai in-
dustriālo teritoriju atdzīvināša-
nai, kā arī nevienlīdzības mazi-
nāšanai, jauniešu ar mazākām 
iespējām un īpašām vajadzībām 
iesaistīšanai aktivitātēs, rasisma 
un sociālās atstumtības mazi-
nāšanai, kā arī vides problēmu 

aktualizēšanai. Vebināra otrajā 
daļā projekta partnerorganizā-
cijas pastāstīja par sevi, iepa-
zīstinot ar savu darbību, kā arī 
idejām, ko plāno īstenot vietējā 
līmenī projekta ietvaros. 

Par Pārgaujas novada pašval-
dību vebinārā stāstīja sabied-
risko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste Iluta Beķere, 
iepazīstinot ar pašvaldību, kā 
arī pastāstot par iespējamajiem 
variantiem vietējā mēroga akti-
vitātēm projekta ietvaros. Pla-
šāka informācija par projektu 
un plānotajām aktivitātēm tiks 
publicēta drīzumā, kad tās tiks 
saskaņotas ar projekta vadoša-
jiem partneriem. 

Uzstādītā zīme pie Ungura ezera atpūtas vietas. Foto: Agris Ķesa.

Informatīvie materiāli par uzņēmējiem, preču 
zīmes "Radīts Pārgaujas novadā" lietotājiem. 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://www.apturicovid.lv/
https://www.apturicovid.lv/
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Turpmākajās sestdienās Liel
straupes pils ver durvis intere-
sentiem jeb notiks ekskursijas 
gida pavadībā. Līdz šim jau trīs 
nedēļas nogalēs notikušās eks-
kursijas ir pulcējušas pilī tuvā-
kus un tālākus interesentus. 

Lielstraupes pils vairumam 

cilvēku, izdzirdot tās nosau-
kumu, asociējas ar to, ka kopš 
1963. gada līdz 2017. gada no-
galei tajā atradusies ārstniecības 
iestāde, tomēr unikālā ēka ir kas 
vairāk. Tā glabā vērtīgas vēs-
tures liecības jau kopš 13. gad-
simta, kas uzskatāms par tās cel-
šanas laiku. Lielstraupes pils ir 
unikāla, jo pārcietusi dedzināša-
nas, dažādus postījumus, tomēr, 
vairākkārt pārbūvēta, saglabāju-
sies līdz mūsdienām. 

Turpmāk sestdienās 
Lielstraupes pilī notiks 
ekskursijas ar gidu

Šobrīd pili apsaimnieko Pār-
gaujas novada pašvaldība, piedā-
vājot ekskursijas ar gidu. Tā kā 
laikā, kamēr pilī darbojās ārst-
niecības iestāde, tā nebija pie-
ejama apmeklētājiem, ir daudzi 
interesenti, kuri paši atzīst, ka 
vienmēr ir gribējies zināt, kā iz-
skatās varenās un tajā pašā laikā 
noslēpumainās ēkas iekšienē. 

Pašlaik Lielstraupes pils at-
vērta apmeklētājiem trešdienās 
laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
17.00, un sestdienās no plkst. 
12.00 līdz 16.00. Biļetes cena 
pieaugušajiem ir 4 EUR, skolē-
niem, studentiem, pensionāriem 
2 EUR, ģimenes biļete 9 EUR, 
gida pakalpojumi papildu 2 EUR 
biļetes cenai, ja grupā ir vismaz 
10 cilvēku. Pils apmeklējumu, 
ja tas ir ārpus norādītā darba 
laika, vai, ja nepieciešami gida 
pakalpojumi, iepriekš nepie-
ciešams pieteikt, zvanot pa tālr. 
29464946. 

Nenokavē un piesaki savu 
ekskursiju!

Pārgaujas novada tūrisma 
aktuali tātēm var sekot līdzi 
www.facebook.com/turismspar
gaujasnovada.

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

14. jūnijā visā Latvijā karogi 
pie ēkām un karogu mastos no-
laisti pusmastā, pieminot Komu-
nistiskā genocīda upurus, kuri 
1941. gadā piespiedu kārtā tika 
izvesti jeb deportēti uz attāla-
jiem PSRS apvidiem – Sibīriju. 

Plkst. 10.00 Stalbē, pie pie-
miņas akmens represētajiem, 
14. jūnijā Pārgaujas novada do-

mes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Kalniņš nolika ziedus, 
pieminot tos, kuriem nācās ciest 
no padomju varas represijām, kā 
arī vēlot to, lai tas nekad vairs 
neatkārtotos. 

Ņemot vērā to, ka ārkārtējā 
situācija valstī ir beigusies, poli-
tiski represētajām personām un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
(ČAES) avārijas seku likvidēšanā 
iesaistītām personām, kuru dek-
larētā un faktiskā dzīvesvieta ir 
Pārgaujas novada administra-
tīvajā teritorijā, sākot ar 2020. 

Komunistiskā genocīda 
upurus pieminot

gada 15. jūniju, tiks izmaksāti 
materiālie pabalsti, kas saskaņā 
ar Pārgaujas novada pašvaldības 
Saistošajiem noteikumiem nr. 10 
“Par materiālo atbalstu Pārgau-
jas novadā” (protokols nr. 13., 
19. §) tiek piešķirti un izmaksāti 
vienu reizi gadā  politiski repre-
sētām personām komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā 
marta mēnesī un ČAES dalībnie-
kiem ČAES gadadienā aprīļa mē-
nesī. Šogad ārkārtējās situācijas 
dēļ pabalstu izmaksāšana neno-
tika ierastajā laikā.

RAAC “Daibe” 
izveidota saules 
elektrostacija
Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā (RAAC) 
“Daibe” pašvaldību atkritumu 
apsaimniekotājs SIA “ZAAO” 
(ZAAO) ekspluatācijā nodevis 
Saules elektrostaciju  paneļu 
parku. Plānots, ka izveidotais 
saules enerģijas parks gadu laikā 
saražos aptuveni 10% no poli-
gona patēriņam nepieciešamās 
elektroenerģijas. 

RAAC “Daibe” attīstības va-
dītājs Mārtiņš Niklass: “RAAC 
“Daibe” vēl vairāk izmantosim 
atjaunīgos energoresursus. Līdz 
šim jau nodrošinām nepār-
trauktu poligona biogāzes ieguvi 
un izmantojam to siltumenerģi-
jas un elektroenerģijas ražoša-
nai, tagad izmantosim arī saules 
paneļus elektroenerģijas ražoša-
nai. Svarīgi, ka elektroenerģijas 
ražošana no saules nerada CO2 
piesārņojumu atmosfērā. Uzstā-
dītā jauda, ko potenciāli var sa-
ražot stundā ir 50 kWh.”

Plānotā saražotā elektro-
enerģija gadā sasniedz 247 000 
kWh (aptuveni 80 mājsaimnie-
cību patērētā elektroenerģija 

gadā, pie elektrības patēriņa 
ap 250kWh/mēnesī). Uzstādīto 
saules paneļu lietderīgā garan-
tētā efektivitāte paredzēta ne 
mazāk kā 20 gadus, pēc šī pe-
rioda elektroenerģijas ražošana 
turpināsies ar mazāku jaudu.

Projekta realizētājs SIA “AJ-
Power” izvēlēts publiskā iepir-
kumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir 55 000 eiro.

Saules elektrostacija – paneļu 
parks tiks iekļauta arī vides iz-
glītības mācību saturā jaunajā 
mācību gadā, stāstot dažādu 
vecumu interesentiem par atjau-
nīgo energoresursu ieguvi.

RAAC “Daibe” atrodas Pār-
gaujas novadā, izveidots 2004.
gadā. Tajā norit atkritumu ap-
strāde un apglabāšana atbilstoši 
Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikas likumdošanas prasī-
bām videi draudzīgā veidā. RAAC 
sadarbībā ar Dabas un tehnolo-
ģiju parku “URDA”, kas atrodas lī-
dzās, piedāvā izziņas braucienus 
dažādām interesentu grupām, 
lai palīdzētu izprast, cik un kāda 
veida atkritumi Ziemeļvidzemē 
tiek radīti un kādi apstrādes pro-
cesi ar tiem tiek veikti.

Piemiņas brīdis Stalbē. Foto: Iluta Beķere

Publicitātes foto. Saules paneļu parks RAAC "Daibe". Publicitātes foto. 

Saules paneļi. Publicitātes foto. 
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Nacionālais veselības dienests (NVD) in-
formē, ka sākot ar 3.jūniju, pieejami visi valsts 
apmaksātie plānveida ambulatorie un stacio-
nārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vien-
laikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas 
stingras epidemioloģiskās drošības prasības, 
savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie 
ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā ie-
priekšējā kārtība – iepriekš jāsazinās un jā-
vienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja 
pieraksta doties nedrīkst. Būtiski atcerēties 
iespēju robežās ievērot divu metru distanci, 
regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku. 

Šobrīd ārstniecības iestādēs pakalpojumus 
var sniegt, ja individuālos aizsardzības līdzek-
ļus lieto gan ārstniecības personas (atbilstoši 
noteiktajām rekomendācijām), gan pacienti. 
Pacients ārstniecības iestādē var ierasties ar 
savu sejas masku, tai skaitā var izmantot hi-
giēnisko masku jeb masku, kas darināta no 
auduma. Ja pacientam savas maskas nav, ārst-
niecības iestādei tā jānodrošina, izsniedzot 
pacientam bez maksas vai dodot iespēju to 
iegādāties. 

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām 
vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais 
ārsts vai arī ģimenes ārsts pacientu nosūta 
Covid19 testa veikšanai un manipulācija tiks 
veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā. 
Ārsts savlaicīgi brīdina par nepieciešamību 
veikt Covid19 testu. 

Plānots, ka jūnija vidū gaidīšanas rindu 
garumi uz valsts apmaksātajiem veselības ap-
rūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī vietnē 
rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobe-
žošanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem 
būtu iespēja noskaidrot, kurš valsts apmak-
sāto pakalpojumu sniedzējs strādā un kādi 
pakalpojumi pieejami.

Neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto ve-

selības aprūpes pakalpojumu sniegšana ir pil-
nībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības 
iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd 
ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo 
līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stin-
grāki piesardzības pasākumi. Vienlaikus ārst-
niecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt 
attālinātas speciālistu konsultācijas.

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ār-
stu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības 
aprūpes pakalpojumi šobrīd  ir nepieciešami, 
īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas 
par 60 gadiem un personām ar novājinātu 
imunitāti, kurām Covid19 infekcija var izrai-
sīt smagas sekas. 

Gadījumos, ja veselības stāvoklis paslikti-
nās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo 
ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt 
dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienestam pa 
tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai ve-
selības problēmas parādās ārpus ārsta darba 
laika, par savu veselība stāvokli un nepiecie-
šamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 
var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu kon-
sultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu 
diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt 
dežūrārstu.

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai 
ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu 
uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai 
nepieciešama precīzāka informācija par valsts 
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpo
jumiem, aicinām zvanīt NVD uz bezmaksas 
klientu apkalpošanas tālruni 80001234 vai 
rakstīt epastu nvd@vmnvd.gov.lv.

Ginta Ozoliņa
Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

pieejami visi valsts apmaksātie 
plānveida veselības aprūpes 
pakalpojumi

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

ZAAO turpina pakalpojumu snieg-
šanu, ievērojot drošības pasākumus 
darbinieku un klientu veselības aiz-
sardzībai. 

Vairāki valstī izsludinātās ārkār-
tējās situācijas laikā noteiktie iero-
bežojumi pakalpojumu sniegšanā ir 
atcelti, daži saglabājas.

LĪGUMU SLĒGŠANA
Ir pieejama līgumu slēgšana klā-

tienē EKO laukumosbirojos, kuri at-
rodas Saulkrastos, Cēsīs un Limbažos, 
kā arī Reģionālajā atkritumu apsaim-
niekošanas centrā “Daibe”. Lūgums 
ievērot savstarpējās distancēšanās, 
roku dezinficēšanas un citas norādī-
tās prasības!

Valmieras birojā klientu apkalpo-
šana turpinās neklātienē, tiek pie-
ņemti pieteikumi pa tālr. 64281250, 
epastā: zaao@zaao.lv. Pieteikumus 
iespējams iesniegt arī caur uzņē-
muma mājas lapu www.zaao.lv

SKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINI
Nepieciešamības gadījumā EKO 

laukumos ar 12.06.2020. ir iespējams 
norēķināties ar skaidru naudu, saņe-
mot maksas pakalpojumus, tai skaitā 
nododot lielgabarīta, būvniecības un 
zaļos atkritumus.

Limbažu EKO laukumā tiek atsākta 
taras pieņemšana.

KONTEINERU TUKŠOŠANA
Tā pat kā līdz šim, sadzīves atkri-

tumu konteineru un dalīti vāktu at-
kritumu konteineru tukšošana notiek 
pēc plānotā grafika. 

ATSEVIŠĶU PAKALPOJUMU 
SNIEGŠANĀ IEROBEŽOJUMI PALIEK 

SPĒKĀ
Joprojām ir pārtraukta pakalpo-

jumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu 
kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai 
birojos, tai skaitā braukšana uz biro-
jiem un daudzdzīvokļu māju kāpņu 
telpām pēc makulatūras kastu satura. 

Nolietotas elektrotehnikas savāk-
šana no adreses tiek veikta, ja klients 
var nodrošināt, ka nolietotā elektro-
tehnika tiek no vie tota ārpus telpām.

Mācību process Dabas un tehnolo-
ģiju parkā “URDA” netiek organizēts, 
mācības tiek plānots atsākt līdz ar 
jauno mācību gadu. Videi draudzīgus 
padomus URDA sniedz mājas lapā 
www.urda.lv un sociālo tīklu kontos.

Aktuālā informācija par pakal-
pojumu sniegšanu COVID19 laikā 
pieejama www.zaao.lv zem banera 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
COVID19.

Vēlam visiem labu veselību un at-
bildīgu rīcību!  

EKO laukumos-birojos 
atsākta līgumu slēgšana, 
iespējami skaidras 
naudas norēķini

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Gada tēma – ūdens. Mācību gadu 
iesākām ar Jāņa Āboliņa stāstījumu 
par viņa pieredzi, strādājot Amerikā 
un novērtējot veselīgu uzturu un 
ūdens vērtību Latvijā. 

Rudens tradicionālie pasākumi  
Rīcības dienas, kuru ietvaros sākum-
skolas skolēniem notika tikšanās ar 
Skudru Urdu par ūdens taupīšanu, 
tematiskā audzināšanas stunda –
ūdens iedvesmai un ekostacijas arī 
par citām ekoskolas tēmām. 1. oktob-
ris – sirsnīgākais rudens pasākums 
Senioru dienā – rudens veltes burci-
ņās aizceļo uz Cēsu pilsētas pansio-
nātu. Dalība ZAAO akcijā “Dabai labu 
darīt’’ šķirojam makulatūru, PET, 
baterijas. Piedalījāmies ZAAO kon-
kursā “Šķiro un samazini. Padalies, 
kā veicās” – skolotājiem mājturības 
stunda svaigā gaisā, kuras laikā katrs 
sev uzšuva iepirkumu maisiņu. Dalība 
Erasmus+ projektā “HOBs adventure”, 
aprites ekonomikas projektā ESpace. 
Ekopadomes meiteņu dalība akcijā 
“GOOD FOOD GOOD FARMING”. Jaunu 
dalībnieku startēšana Jauno rein
džeru kustībā. 

Novembrī pirmo reizi iesaistījā-
mies Eiropas mēroga akcijā “Eiro-
pas medus brokastis’’. Simboliski un 
attālināti akcijā “Gājiens nākotnei’’. 
Aizraujošs un pārdomu vērts ornito-
loģijas biedrības pasākums “Mežs ir 
mājas. Dobumainie koki”. Silto džem-
peru diena, kad temperatūras sama-
zināšanu telpās par 40 aktīvākie sko-
lēni pat nesajuta. Ekopadomes vecāku 
pārstāves Edītes Rudzītes stāstījums 
par zero waste rīcību viņu ģimenē. 

Februārī daudzveidīga eko pro-
jekta diena – atgādņu veidošana 
ūdens un elektrības taupīšanai, no-
darbība ar DAP speciālisti Intu Somu, 
tikšanās ar bijušo ekoskolas aktīvisti 
Annu Lieni Brokāni. 7. klases dalība 
Vidzemes inovāciju nedēļas pasāku-
mos. Ekopadomes skolēnu dalība Zie-
mas ekoforumā Salaspilī. Attālināti 
piedalījāmies Vides dienās 2020, Āra 
izglītības dienā. Meitenes zero waste 
principus izmantoja attālinātajās mā-
jturības stundās rokdarbos, veidojot 
rotaļlietu no zeķes. Jau citā sastāvā 
turpinām dalību konkursā “Šodien 
laukos”. Lai arī plānotais noslēguma 
ekopasākums un tikšanās ar nozares 
speciālistiem maijā pie Riebiņu ezera 
izpalika, ekoskolas uzstādītos mērķus 
centāmies  izpildīt! 

Eko aktivitātes 
Straupes pamatskolā 
2019./2020.mācību gadā

http://vmnvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu
mailto:zaao@zaao.lv
http://www.zaao.lv
http://www.urda.lv
http://www.zaao.lv
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Dana Gaile,
Straupes pamatskolas direktores vietniece 
izglītības jomā

2019./2020. mācību gadu var iedalīt 
divos posmos – skolas ikdienas dzīve līdz 
2020. gada 12. martam, kad ik rītu viens 
otru sveicinājām skolas koridoros, dzirdē-
jām skolas zvanu uz un no stundām,  kopā 
pavadījām laiku,  un dzīve pēc 12. marta, 
kad iestājās  nedabīgs, biedējošs klusums 
skolas telpās, neziņa, bailes. Mēs visi – 
skolēni, skolotāji, vecāki – vienā dienā 
bijām spiesti pielāgoties jauniem apstāk-
ļiem, pieņemt jaunus izaicinājumus, tikt 
galā ar nepieredzētām situācijām un sajū-
tām. Taču neskatoties uz sarežģījumiem, 
ko mums piespēle dzīve, šis mācību gads 
ir bijis sasniegumiem, notikumiem un 
pieredzēm bagāts.

Pirms pieciem gadiem aizsāktā augš-
upeja izaugsmē turpinās arī šogad  gada 
vidējais vērtējums ir sasniedzis 7,14 bal-
les. Esam lepni par šī gada zelta un sud-
raba liecību birumu – 25 skolēni no visām 
klašu grupām tādas ir saņēmuši. Mūsu 
skolā zelta liecību izsniedz, ja skolēna 
gada vidējais vērtējums ir 9 balles un vai-
rāk, sudraba – 8 balles un vairāk, un nav 
neviena sešinieka.  Dažiem skolēniem pie-
trūka pavisam maz, lai sasniegtu nākamo 
līmeni. 1.klases skolēniem atzīmes vēl ne-
liek, taču arī viņi ir ļoti čakli mācījušies un 
labinieku rindas noteikti papildinātu.

Zelta liecības šogad saņēmuši:
Mārtiņš Izmailovskis (2. klase), And-

ris Millers (3. klase), Emīlija Izmailovska 
(4. klase), Terēze Turlaja (6. klase),  Rēzija 
Šķestere (8. klase), Madara Elza Rudzīte, 
Tomass Turlajs (9. klase) 

Sudraba liecības saņēmuši:
Klāvs Mārtiņjēkabs, Ronalds Rubins 

(2. klase), Valters Vītols, Markuss Zariņš, 
Niks Koroļovs, Jānis Ozoliņš (3. klase), 
Kristers Jānis Āboliņš, Elisa Kārkliņa, 
Kristers Teteris, Gerda Vingre (4. klase),  
Renārs Ruža (5. klase), Linda Millere, Ro-
berts Briška (6. klase), Undīne Kuprēviča, 
Lote Lamberte, Rinalds Ruža, Ieva Vanaga, 
Megija Zīle (7. klase).

Pavisam nedaudz līdz sudraba liecībai 
pietrūka Alisei Ezerai (3. klase), Dārtai 
Anetei Alksnei (4. klase), Kristeram Ru-
dzītim (9. klase). 

Atbildīgs, rūpīgs un neatlaidīgs ikdie-
nas mācību darbs ved uz augstākiem sa-
sniegumiem, tālākām virsotnēm. Lai arī 
visas iecerētās mācību priekšmetu olim-
piādes netika īstenotas, jo valstī iestājās 
ārkārtējā situācija, notikušajās mūsu sko-
lēnu sasniegumi ir izcili. Centīgi gatavojo-
ties un sadarbojoties ar skolotājiem, ir ie-
gūti augsti rezultāti  ne tikai starpnovadu, 
bet arī valsts mēroga olimpiādēs (skat. 
tabulu). 

Mūsu skolas stiprā puse ir piedalīšanās 
dažādos ar matemātiku saistītos izaicinā-
jumos. Arī šajā gadā skolēni ir piedalīju-
šies vairākos konkursos, kuros guvuši 
rezultātus.

Ar labiem sasniegumiem matemātikas 
komandu olimpiādē „Atvērtā kopa” pie-
dalījās trīs komandas: 7. klases komanda 
“Vilks un sarkangalvītes” Undīne Kuprē-
viča, Lote Lamberte, Rinalds Ruža, Ieva 
Vanaga, Megija Zīle, 8. klases komanda 
“Ķermeņa Indekss” – Toms Grahoļskis, 
Rēzija Šķestere, Nikola Zaķe, Annija Eglīte, 
9. klases komanda „Straupes Dīvāni” – Mi-
kus Alfrēda Kļaviņš, Diāna Denīza Midika, 
Madara Elza Rudzīte, Kristers Rudzītis, 
Tomass Turlajs. Visas komandas iekļuva 
otrajā kārtā.

Matemātikas konkursā MC2, kuru rīko 
privātā vidusskola “Rims”, piedalījās 40 
skolēni no 2. līdz 9.klasei, uz otro kārtu 
tika uzaicināti 5 skolēni: Linda Millere, 
Terēze Turlaja (6. klase), Renārs Ruža, 
Kristīne Gūtmane (5. kl.) Mikus Alfrēds 
Kļaviņš (9. klase).

6. klašu matemātikas konkursā, ko 
rīko DACVĢ, atzinības ieguva Kristīne 
Gūtmane, Renārs Ruža, Katrīna Šulce, Ma-
tīss Vanags (5. klase), Samanta Lejniece, 
Terēze Turlaja, Linda Millere, Roberts 
Briška (6.klase).

Mazās matemātikas universitātes rīko-
tajā Jauno matemātiķu konkursā Terēze 
Turlaja (6. klase) un Undīne Kuprēviča 
(7. klase) ieguva 3. vietu. Savukārt Pro-
fesora Cipariņa kluba rīkotajā konkursā 
Terēze Turlaja (6. klase) ieguva 3.vietu, 
Tomass Turlajs (9. klase) – 3.vietu, Rēzija 
Šķestere (8. klase) – atzinību.

Starptautisks konkurss „Ķengurs” 
šogad notika tad, kad ikdienas mācības 
notika attālināti. Taču neskatoties uz to, 
konkursā piedalījās 39 skolēni no 2. līdz 
9.klasei. Pirmajā simtā Latvijā iekļuva: 

Rinalds Ruža (7. klase) – 71. vieta 
(no 476 skolēniem); Undīne Kuprē-
viča (7. klase) – 55. vieta (no 476 skolē-
niem); Linda Millere (6. klase) – 56. vieta 
(no 512 skolēniem); Renārs Ruža 
(5. klase)  – 93. vieta (no 625 skolēniem); 
Rēzija Šķestere (8. klase) – 27. vieta (no 
1476 skolēniem); Madara Elza Rudzīte 
(9. klase) – 2. vieta (no 284 skolēniem); 
Tomass Turlajs (9. klase) – 5. vieta (no 
284 skolēniem); Mikus Alfrēds Kļaviņš 
(9. klase) – 54. vieta (no 284 skolēniem).

Arī sākumskolas klašu skolēni cītīgi 
piedalās matemātikas konkursos. 3. kla-
ses skolēni Niks Koroļovs, Valters Vītols, 
Andris Millers, Jānis Ozoliņš un Markuss 
Zariņš piedalījās DACVĢ matemātikas 
konkursā “Hei, matemātiķi” un pēc čet-
rām neklātienes kārtām viņi tika apbal-
voti kā centīgākie risinātāji.

Pavisam nesen mūs sasniedza prie-
cīga ziņa, ka zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā 7. klases skolniece Ieva Vanaga 
ieguvusi 2. vietu. Kopā ar skolotāju Eviju 
Tiltiņu tika izstrādāts projekta darbs par 
pogu dažādo izmantošanu. Marta beigās 
klātienē darba prezentēšana un aizstāvē-
šana nenotika, darbu izvērtēja komisija. 

Mūsu skola jau trešo gadu skolotājas 
Ivetas Adamsones vadībā piedalās pro-
jekta “Esi līderis!” interešu izglītības prog-
rammā “Starts” 7.–9. klašu skolēniem, kas 
virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas 
individualitātes apzināšanu, personības 
veidošanu, izpratni par nākotnes iespē-
jām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes 
profesijas izvēlē. Šogad 9. klases skolēni 

izlaidumā saņēma apliecību, kas ir aplie-
cinājums par šīs programmas apguvi trīs 
gadu garumā un būs noderīgs turpmākajā 
izglītošanās ceļā.

Folkloras tradīcijas, pateicoties skolo-
tājai Gaļinai Millerei, mūsu skolā ir dzīvas 
jau daudzu gadus. Muzicēšana ar dažā-
diem instrumentiem un dziedāšana ir 
skolas pasākumu neiztrūkstošs elements. 
Folkloristi katru gadu piedalās dažādos 
tradicionālās muzicēšanas un stāstnieku 
konkursos.  Šajā mācību gadā skolēni pa-
guva piedalīties tikai vienā konkursā, pā-
rējiem cītīgi gatavojās, taču ārkārtējās si-
tuācijas dēļ tie tika atcelti. Taču panākumi 
tika gūti – Republikas XXIII stāstnieku 
konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2019. gada 
finālā Rēzija Šķestere (8. klase) ieguva 
1. pakāpes Dižās stāstnieces titulu.

Šajā gadā izcili sasniegumi arī starp-
tautiskajā bērnu mākslas izstādē – kon-
kursā “LIDICE”. Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas ģenerālā asambleja 2020. gadu ir 
pasludinājusi par STARPAUTISKO AUGU 
AIZSARDZĪBAS GADU. 48. Starptautiska-
jai bērnu mākslas izstādei  konkursam 
piedāvātā tēma “AINAVA”. Konkursā tika 
iesūtīti 1321 darbi no 54 Latvijas nova-
diem. Latvijas kārtās laureātu izstādei 
tika izvirzīti 230 darbi. Mūsu meiteņu 
Emīlijas Izmailovskas (4. klase) un Beātes 
Līgas Novosadas (8. klase) darbi izvirzīti 
konkursam Čehijā.

Šie nebūt nav visi mūsu šī gada noti-
kumi, to rinda ir nebeidzama. Skolēni ir 
piedalījušies izglītojošās un radošās spē-
lēs un konkursos, dažādās sporta sacen-
sībās, devušies mācību ekskursijās, ESF 
projekta SAM 8.3.5. ‘’Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības ies-
tādēs’’ ietvaros ir apmeklēti Latvijas uz-
ņēmumi, notikušas tikšanās ar bijušajiem 
absolventiem, iepazītas dažādas profesi-
jas Ēnu dienā, uzņēmēja domāšanas parā-
dīšana projekta “Esi līderis!” konkursos, 
gūtas zināšanas programmas “Latvijas 
skolas soma” pasākumos, jau par tradīciju 
kļuvusi piedalīšanas TV spēlē “Gudrs. Vēl 
gudrāks.”, kur šogad 9. klases skolniece 
Madara Elza Rudzīte iekļuva spēles finālā, 
6. klases komanda pierādīja praktiskās 
zināšanas satiksmes drošības konkursa 
pusfinālā  “Gribu būt mobils”,  4. klases 
komanda ieguva 3. vietu “Ledus gladia-
toru” finālā, ir realizētas neskaitāmas EKO 
skolas aktivitātes, ir daļēji realizēti Eras-
mus+ starptautiskie sadarbības projekti, 
ir uzņemti viesi, svinēti svētki, dziedāts, 
dejots, spēlēts teātris… Šo visu vieno trīs 
vārdi – kompetences, caurviju prasmes 
un tikumi – tik ļoti bieži dzirdētie vārdi.

Gads ir aizvadīts, 9. klases absolventi, 
saņēmuši dokumentu par pamatizglītību,  

kā putni brīvi ir devušies nākamās ligzdas 
meklējumos. Kāda būs viņu turpmākā 
dzīve jaunajās skolās? Kāda būs mūsu 
turpmākā dzīve šeit Straupes pamatskolā, 
Latvijā, visā pasaulē? Šis krīzes laiks ir 
veicinājis mainīt domāšanu, mainīt rīcību, 
mainīt vērtības. Katra krīze kaut ko māca, 
no katras krīzes var arī kaut ko gūt, jo nav 
tā, ka “viss ir slikti”. Skolēniem šis bija 
vērtīgs personības pilnveides laiks – sa-
vas dzīves organizēšana, laika plānošana, 
atbildība, paša vadīts mācību process, kri-
tumi un kāpumi, godīgums pret sevi un 
citiem. Tāda īsta rakstura audzināšana. 
Arī skolotāji šajā attālinātajā mācību laikā 
ir pilnveidojuši gan savas profesionālās 
zināšanas, gan personisko izaugsmi. Viņi 
ir noklausījušies un piedalījušies neskai-
tāmos vebināros, apguvuši jaunus tehno-
loģiskos rīkus un pielietojuši tehnoloģiju 
plašās iespējas, meklējuši risinājumus, 
individuālas pieejas un pielāgotus mā-
cību materiālus katram bērnam. Mēs 
esam ļoti pateicīgi vecākiem par sapratni 
un atbalstu šajā sarežģītajā laikā. Vecāku 
rūpes par saviem bērniem un bezgalīgā 
mīlestība ir lielākā laime bērniem jebku-
ros apstākļos.

Jau nākamajā mācību gadā stājas spēkā 
jaunā satura ieviešana 1., 4. un 7. klasē. 
Tas nozīmē jauns standarts, jaunas prog-
rammas, jauni mācību priekšmeti, jaunas 
metodes, jaunas pieejas. Mēs ļoti ceram, 
ka turpmāk varēsim strādāt un mācīties 
visi kopā skolā. Taču jāpatur prātā, ka 
atkal var pienākt brīdis, kad jāatgriežas 
pie attālinātām mācībām. Mēs, skolo-
tāji, esam izvērtējuši attālinātā mācību 
procesa veiksmes un neveiksmes, esam 
sapratuši, kas būtu jāmaina, ja tas atkār-
totos. Viena no paplašināmajām jomām ir 
tiešsaistes stundu organizēšana, kur bez 
tehnoloģiskā nodrošinājuma neiztikt. Lai 
pilnvērtīgi mācītos, tas ir vajadzīgs abās 
pusēs – gan skolotājam, gan skolēnam. 
Preses konferencē Izglītības un Zināt-
nes ministre Ilga Šuplinska norādīja, ka 
viedierīce ar patstāvīgu interneta pieslē-
gumu ir obligāti nepieciešams mācību lī-
dzeklis personiskai lietošanai, ko katram 
bērnam nodrošina vecāki, tāpat kā sporta 
tērpu, rakstāmlietas u.c. 

2020. gads ir Straupes pamatskolas 
90 gadu jubilejas gads, taču Covid19 
pandēmija ieviesa savas korekcijas mūsu 
plānos. Tomēr ceram, ka vēl šajā gadā to 
izdosies realizēt, kad un kā, to rādīs laiks. 
Bet neskatoties ne uz ko, 100 rozes sko-
las pagalmā tūlīt, tūlīt ziedēs neskaitāmās 
krāsu un smaržu variācijās, un priecēs 
mūs visus līdz pat vēlam rudenim, tāpat 
kā sakoptais skolas parks un tā jaunais ie-
mītnieks – puķu suns.  

Laiks iet, viss mainās. Un mēs mai-
nāmies laikam līdzi. Un, mainoties, mēs 
kļūstam atbildīgāki, pieredzējušāki, gud-
rāki un visādi citādi – laimīgāki cilvēki. 
Taču laime nav ceļa mērķis, laime – tas ir 
pats ceļš. Priecāsimies par tām mazajām 
laimītēm, ko ik uz soļa savā dzīvē sasto-
pam, novērtēsim laiku, kurā dzīvojam. Šis 
laiks pieder mums, un mēs paši esam at-
bildīgi par to, kāds tas ir. 

Jau aizritējušas pirmās nedēļas no gai-
dītā vasaras brīvlaika. Tik gara vasaras 
brīvlaika skolēniem nav nekur pasaulē! 
Ejiet laukā, baudiet sauli, baudiet ūdens 
atsvaidzinošos glāstus, uzņemiet ener-
ģiju, ko sniedz daba! Domājiet labas do-
mas, dariet labus darbus, gūstiet labas 
emocijas! Lai aizraujoša un neaizmirsta-
mām sajūtām bagāta vasara!

Panākumi olimpiādēs

Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta Skolotājs

Madara Elza Rudzīte 9. matemātika
latviešu valoda
ķīmija, 2. posms
vēsture, 2. posms
Valsts olimpiāde    
            matemātikā

1. vieta
2. vieta
1. vieta
2. vieta

3. pakāpe

Zane Berga
Elita Pakalne
Rudīte Riteniece
Aiva Gūtmane

Zane Berga
Tomass Turlajs 9. matemātika 3. vieta Zane Berga
Mikus Alfrēds Kļaviņš 9. matemātika 2. vieta Zane Berga
Rēzija Šķestere 8. ģeogrāfija (komandām)

latviešu valoda
1. vieta
Atzinība 

Ligita Krūmiņa
Elita Pakalne

Beāte Līga Novosada 8. ģeogrāfija (komandām) 1. vieta Ligita Krūmiņa
Linda Millere 6. matemātika 3. vieta Zane Berga
Renārs Ruža 5. matemātika Atzinība Zane Berga

Pieredzēm bagāts gads Straupes pamatskolā 
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Lai vasara būtu piedzīvoju-
miem bagāta un tiktu aizvadīta 
bez liekām rūpēm un raizēm, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) aicina vecā-
kus pārrunāt ar bērniem piecus 
jautājumus par drošību.

Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens?

Peldēties ieteicams tikai ofi-
ciālajās peldvietās (par to lie-
cina zīme “Peldēties atļauts”). Ja 
tuvumā nav šādu peldvietu, tad 
tādās peldvietās, kuru krasts ir 
lēzens, ar cietu pamatu, bez lie-
las straumes un atvariem. Bēr-
niem var ļaut rotaļāties ar pie-
pūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.), peldēties 
tik tālu, cik pieaugušais var labi 
redzēt un nepieciešamības gadī-
jumā var ātri piesteigties palīgā. 
Visdrošāk būs, ja pieaugušais 
atradīsies ūdenī starp krastu un 
dziļumu. Nodarbojoties ar kādu 
no ūdens sporta veidiem vai vi-
zinoties ar laivu, kuteri vai kādu 
citu peldlīdzekli, bērniem obli-
gāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdens-
tilpēm uz mirkli nepieskatīts 
bērns var pakļūt zem ūdens un 
noslīkt. Piemēram, piemājas 
dīķi bieži kļūst par traģēdijas 
iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst at-
stāt pagalmā bez pieskatīšanas, 

ja tajā ir izveidots dīķis vai pie-
pūšamais baseins. VUGD aicina 
vecākus apzināties, ka atrašanās 
ar bērnu pie ūdens nav atpūta, 
bet gan divkāršs darbs, jo bērni 
bez pārtraukuma ir jāuzmana 
visu laiku – pat uz minūti no-
vēršot uzmanību no bērna, var 
notikt liela nelaime un viņš var 
iekrist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi ne-
laime, un kādos gadījumos jā-
zvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi 
nelaime, ne tikai bērni, bet arī 
pieaugušie apjūk un nezina, kā 
pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, 
lai saņemtu palīdzību. Pieaugu-
šajiem ir jāpārrunā ar bērniem 
rīcība situācijās, kad ir notikusi 
nelaime – jāpārrunā tas, kuros 
gadījumos ir jāzvana ugunsdzē-
sējiem glābējiem uz tālruni 112 
un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot, kā arī jāpārrunā ie-
spējamā rīcība situācijās, kad ir 
notikusi nelaime, bet nav pieej-
ams telefons – tad ir jāmeklē tu-
vākais pieaugušais un jāizstāsta 
par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu iz-
stāstīts un viņi apzinātos, ka par 
katru nelaimi ir nekavējoties jā-
ziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt 
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bēr-
nam ir jāizskaidro, ka viņam par 
nelaimes izraisīšanu nedraudēs 

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā 
ar bērniem

sods, citādāk kritiskā brīdī bērns 
domās nevis par to, kā izglābties 
pašam, bet gan par to, kā izvairī-
ties no gaidāmā soda.

Kā droši lietot plītis un 
elektroierīces, paliekot mājās 
bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, 
kas jāpavada mājās bez pieau-
gušo klātbūtnes. Atstājot vien-
atnē bērnus, aicinām vecākus 
parūpēties, lai bērniem pašiem 
nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz 
plīts, jo, nepareizi darbojoties ar 
plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās 
un aizskrienot ar draugiem spē-
lēties, var izcelties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgal-
vība, jo ugunsgrēki nereti izceļas 
tieši no bērnu nezināšanas vai 
neprasmes veikt saimnieciskos 
darbus. Pirms uzticēt bērniem 
patstāvīgi darboties ap plīti 
vai kādu citu sadzīves tehniku, 
VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemē-
ram, gatavot ēdienu un tikai pēc 
tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē 
patstāvīgi.

Kāpēc jāinformē pieaugu-
šais par to, kur plāno doties 
un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi 

Inese Lunte, 
Stalbes pamatskolas direktores 
vietniece mācību darbā;
Jolanta Dzene, 
Stalbes pamatskolas direktore, 
karjeras konsultante;
Nora Ķibilda-Kinna, 
Stalbes pamatskolas izglītības 
metodiķe, interešu izglītības 
skolotāja 

Aizvadīts kārtējais mācību 
gads. Šo gadu neparastu darīja 
ārkārtas stāvokļa izsludināšana 
valstī un attālinātā mācību pro-
cesa ieviešana 2. semestrī. Taču, 
spītējot neierastajiem apstāk-
ļiem, šis gads Stalbes pamat-
skolā ir bijis pozitīviem notiku-
miem un mācību sasniegumiem 
bagāts. 

Mācību darbs
Neskatoties uz 2. semestra 

neierastajiem mācību apstāk-
ļiem, varam lepoties, jo skolēnu 
sasniegumi ikdienas mācību 
darbā vidēji ir pat labāki nekā 
1. semestrī un iepriekšējā mā-
cību gadā. Vidējais vērtējums 
skolā šajā mācību gadā ir 7,04 
balles, 55% skolēnu ieguvuši ti-
kai optimālus un augstus vērtē-
jumus (6–10 balles). 

Par teicamām sekmēm un 
apzinīgu attieksmi pret mācību 
darbu pateicības saņēma 24 
skolēni. 2.–4. klasē tie bija: 2. kl. 

I. Bahmanis, 3. kl. K. Pušinskis, 
N. Novikovs, 4. kl. M. Kuzņecova. 
5.–9. klases skolēni saņēma 
zelta liecības (vidējā atzīme vis-
maz 9 balles) – 5. kl. E. Dārziņa, 
K. Kārkliņa un 9. kl. S. Strazdiņa 
–, un sudraba liecības (vismaz 7 
balles un vidējā atzīme vismaz 
7,8 balles): 5. kl. A. Baumane, 
B.B. Dūdens, R. Ekerte, E. Balo-
deNovikova; 6. kl. S.M. Rains-
kis; 7. kl. L.L. Beļājeva, E. Dār-
ziņš, L. Laudiņa, S. Solovjova; 
8. kl. K. Gaspersone, A.K. Paegle, 
A.E. Petkeviča, V. Ruska, A. Šim-
kuse; 9. kl. R. Beļājeva, L. Lap-
siņa, E. Pužule, A.R. Robītis.

Pateicības par labām sekmēm 
mācībās saņēma 27 skolēni: 
2. kl. R. Balodis, A. Bernacka, 
E. RasaBerkule, M. Strēlniece, 
R. Veips, E.M. Ulmanis, D. Auziņš; 
3. kl. M. Antonovs, R. Grabis, 
M. Mikasenoks, 4. kl. S.M. Pēr-
kone, S. Seikstule, R. Strazdiņš; 
5. kl. R. Frīdenšteins, A. Gūt-
manis, M. Krujelis, D.R. Kūlītis, 
R. Rudaks; 6. kl. K.S. Brūdere, 
S. Egle, L. Podziņa, A. Priedīte; 
7. kl. R.R. Krupenko, K.I. Liepiņš; 
8. kl. K. Ozola, 9. kl. E.Mieriņa.

Mēs lepojamies ar mūsu sko-
lēnu sasniegumiem notikušajās 
Starpnovadu olimpiādēs: Ar-
mands Ričards Robītis – 3. vieta 
bioloģijas olimpiādē 9. klasei, 
atzinība matemātikas olimpiādē 

9. klasei, 2. vieta ķīmijas olimpi-
ādē 9. klasei; Sabīne Strazdiņa 
– atzinība latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē 9. klasei, 
2. vieta ķīmijas olimpiādē 9. kla-
sei; Loreta Lapsiņa – atzinība 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 9. klasei; Santa So-
lovjova – atzinība matemātikas 
olimpiādē 7. klasei; Elizabete 
Dārziņa – 3. vieta matemātikas 
olimpiādē 5. klasei; Natanaēls 
Novikovs – 3. vieta sākumsko-
las olimpiādē latviešu valodā 
3. klasei. Skolēnus olimpiādēm 
sagatavoja skolotājas I. Rēķe, 
I. Kozlovska, M. Buša, I. Paegle, 
I. Lunte, S. Zaļaiskalna.

Atsevišķos mācību priekš-
metos šajā semestrī vislabāk 
veicies: matemātikā 1. kl. M. Rut-
kovskai, 3. kl. R. Grabim, N. No-
vikovam, 5. kl. E. Dārziņai, 6. kl. 
J. Antonovam, 7. kl. S. Solovjovai, 
8. kl. A.K. Paeglei, 9. kl. A.R. Ro-
bītim; latviešu valodā: 1. kl. 
E. RasaiBerkulei, 5. kl. E. Dār-
ziņai, 6. kl. S. Eglei, 8. kl. V. Rus-
kai; literatūrā: 5. kl. K. Kārkliņai, 
8. kl. A.K. Paeglei; latv. val. un li-
teratūrā: 7. kl. L. Laudiņai; 9. kl. 
S. Strazdiņai; krievu valodā: 
6. kl. S. Eglei, 7. kl. M.R.Tauri-
ņam, 8. kl. V.Ruskai, A. Šimkusei, 
A.K. Paeglei; angļu valodā: 5. kl. 
K. Kārkliņai, E. Dārziņai; 6. kl. 
S.M.Rainskim, 8. kl. K. Ozolai; 

sociālajās zinībās: 5. kl. A. Bau-
manei, 6. kl. S. Eglei,  7.kl. L. Lau-
diņai, 8. kl. V. Ruskai; bioloģijā: 
7. kl. E. Dārziņam, 8. kl. A. Šimku-
sei, 9. kl. S. Strazdiņai; ģeogrāfijā: 
7. kl. L.L. Beļājevai, 8. kl. V.  Rus-
kai, 9. kl. A.R. Robītim; datorikā: 
4. kl. S. Seikstulei, 5. kl. E.Dār-
ziņai, 6.kl. S.M.Rainskim, 7. kl. 
S. Solovjovai, 8. kl. K. Gasperso-
nei; sportā: 1. kl. M. Rutkovskai, 
B. Kārkliņam, 2. kl. R. Balodim, 
A. Bernackai; 4. kl. R. Strazdiņam, 
5. kl. K. Kārkliņai, 6. kl. J. Gūtma-
nim, 7. kl. E. Eglītim, 9. kl. R. Be-
ļājevai, S. Strazdiņai,  A.R. Robī-
tim; ķīmijā: 8. kl. K. Gaspersonei, 
A.E. Petkevičai, 9. kl. S. Straz-
diņai, A.R. Robītim; vizuālajā 
mākslā: 1. kl. B. Kārkliņam, 5. kl. 
A. Baumanei, 6. kl. S. Eglei, 7. kl. 
L. Laudiņai, 8. kl. A. Šimkusei, 
9. kl. R. Beļājevai; mūzikā: 3. kl. 
N. Novikovam, 5. kl. E. Dārziņai, 
K. Kārkliņai, E. BalodeiNovi-
kovai, 6. kl. S.M. Rainskim, 7. kl. 
L.Laudiņai, 8.kl. K.Ozolai, 9.kl. 
S. Strazdiņai; Latvijas un pasau-
les vēsturē: 6. kl. S.M. Rainskim, 
7. kl. L. Laudiņai, 8. kl. V. Ruskai, 
9. kl. S. Strazdiņai.

Karjeras izglītība
Lai pilnveidotu skolēnu kar-

jeras vadības prasmes un veici-
nātu skolēnu atbildību, toleranci 
un radošumu, mācību un au-
dzināšanas darbā tika integrēti 

karjeras izglītības pasākumi. 
2019./2020. mācību gadā sko-
lēniem bija iespēja piedalīties 
šādos karjeras izglītības pasāku-
mos:

Oktobrī notika Karjeras diena 
skolā. 1.–6. klašu skolēni impro-
vizatoru vadībā piedalījās digi-
tāli izglītojošajā spēlē un iepazi-
nās ar nākotnes profesijām. 7.–9. 
klašu skolēni iepazina prasmes, 
kuras būs nepieciešamas nā-
kotnes darba tirgū. Savukārt 
sākumskolēni devās ekskursijā 
uz VUGD Cēsu depo. Skolēniem 
bija iespēja izzināt ugunsdzēsēja 
darba specifiku un nepiecieša-
mās zināšanas, prasmes.

Novembrī notika divi projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” pa-
sākumi: 8.–9. klašu skolēniem 
pasākums “Gribi, vari, dari”. 
Sko lēni veica pašvērtējumu, lai 
mērķ tiecīgi izdarītu savas kar-
jeras izvēli, balstoties uz per-
sonīgo prasmju un spēju apzi-
nāšanos. 7.–9. klašu skolēniem 
“Radošuma diena”. Skolēniem 
bija iespēja iepazīties ar radošo 
profesiju pārstāvju – televīzijas 
režisoru, scenāristu, scenogrāfu, 
mākslinieku darba pienākumiem 
un profesijas apguvei nepiecieša-
majām zināšanām un prasmēm.

Turpinājums 7. lpp.
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bērni mājās paliks vieni, tādēļ 
vecākiem būtu jāiemāca bērnus 
regulāri pavēstīt, kurp viņi nolē-
muši doties un ar ko kopā, un cik 
ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam būtu jābūt 
spējīgam atbildēt uz jautājumu, 
kur pašlaik atrodas un, ar ko 
nodarbojas viņa nepilngadīgais 
bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, 
lai gadījumos, ja ar bērnu ir no-
ticis kāds nelaimes gadījums, ve-
cāki varētu palīdzēt un informēt 
par bērna atrašanās vietu. 

Kāpēc nedrīkst atrasties un 
staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pa-
vada pilsētā, aiciniet viņus ne-
izvēlēties pamestas jaunceltnes 
un ēkas kā pastaigu un rotaļu 
vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo 
ir iespējams nokrist no liela aug-
stuma, iekrist bedrē ar būvgru-
žiem, tādējādi gūstot nopietnas 
veselības problēmas un pat ap-
draudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārru-
nāt ar bērniem viņu drošības 
jautājumus, lai bērni nekāptu uz 
ēku jumtiem un nestaigātu pa 
pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un 
drošu vasaru!

Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa
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 Kā liecina policijas prakse, tikai nelielu 
daļu no visām policijā reģistrētajām zādzī-
bām no dzīvokļiem paveic mērķtiecīgi un 
profesionāli zagļi. Daudzos gadījumos zā-
dzība bijusi veiksmīga tieši pašu īpašnieku 
vieglprātīgās attieksmes dēļ – neaizslēgtas 
durvis, neaizvērti logi, balkoni, neizturīgas 
un vienkāršas ārdurvju slēdzenes. Lai pa-
sargātu savu mājokli, policija aicina ievērot 
drošības pasākumus!

Tuvojoties vasarai, kad cilvēki biežāk 
savu laiku pavada ārpus mājas, vairāk vē-
dina telpas, ilgstoši atstājot atvērtus logus, 
policija aicina dzīvokļu saimniekus neaiz-
mirst par savu īpašumu drošību. 

Aizslēdz sava mājokļa durvis un aiz-
ver logus! Policija iesaka, pirms došanās 
prom no mājokļa, vienmēr aizvērt logus, 
neatstājot tos vēdināšanas režīmā. Vēdi-
nāšanas režīmā atstāts logs ir vienkārši at-
spiežams vaļā. Tas pats attiecas uz balkonu 
durvīm. Uz balkona nevajag glabāt vērtī-
gas mantas – velosipēdus vai kādus citus 
braucamrīkus. Ja nav citas iespējas, tad šie 
transportlīdzekļi ir droši jāsaslēdz, jo kā 
liecina prakse, pat piektais stāvs nav šķērs-
lis velosipēda zādzībai no balkona.

Vērtīgās mantas glabā seifā! Ja mājās 
tiek uzglabāta skaidra nauda, dārglietas vai 
vērtīga elektronika, ir vērts padomāt par 
kvalitatīva seifa iegādi. Turklāt tas jāpie-
skrūvē pie nesošās sienas vai grīdas

Parūpējies, lai mājokļa drošības sis-
tēmas būtu tehniskā kārtībā! Ja mājoklī 
ir ierīkotas drošības sistēmas – videono-
vērošana, signalizācija, vienmēr jārūpējas, 
lai šīs sistēmas būtu darba kārtībā. Dažkārt 
policija novēro, ka mājokļos, kuros ierīkota 
videonovērošana, un izdarītas zādzības, 
kameras tehnisku iemeslu dēļ nav darboju-

Policija aicina iedzīvotājus 
rūpēties par sava dzīvokļa 
drošību

šās, līdz ar to tiek apgrūtināta noziegumu 
atklāšana.

Palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli! 
Zagļiem draudzīgi apstākļi rodas arī tad, 
kad dzīvokļa saimnieki nolemj doties ilg-
stošākā ceļojumā vai dzīvoklī nedzīvo 
pastāvīgi. Šādos gadījumos ļoti svarīgi ir 
uzturēt labas attiecības ar uzticamiem kai-
miņiem un lūgt uzraudzīt īpašumu. Polici-
jas rīcībā esošā informācija liecina, ka, ap-
mēram puse zādzības nav notikušas tādēļ, 
ka zādzību iztraucējuši kaimiņi.

Neaicini ciemos tikko iepazītas per-
sonas! Viens no izplatītākajiem zādzību iz-
darīšanas veidiem ir zādzība, kas paveikta 
kopīgas alkohola lietošanas laikā ar nesen 
iepazītiem vai neuzticamiem personām. 
Tas nozīmē, ka mājoklī, rīkojot draudzīgu 
pasēdēšanu, īpašnieks kritiski nav izvērtē-
jis personu loku, kuras uzaicinātas. Zādzī-
bas fakts nereti tiek atklāts tikai nākamajā 
dienā, kad izgulēts alkohola reibums un 
konstatēts, ka līdz ar viesu pazušanu dzī-
voklī pazudušas arī vairākas vērtīgas lietas.

Apdomājiet, vai ir nepieciešamība sve-
šas personas bez vajadzības laist dzīvoklī. 
Saruna var notikt caur durvīm, kāpņu telpā.

Pamanot aizdomīgas personas un au-
tomašīnas, kurās iekšā esošās personas, 
iespējams, novēro svešus īpašumus, Valsts 
policija aicina nekavējoties ziņot likumsar-
giem pa tālruņa numuru 110!

Uzziņai zādzību skaits no dzīvokļiem:
Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā 

2019. gadā kopumā reģistrētas 24 zādzī-
bas; 2020. gada 4 mēnešos reģistrētas 4 
zādzības.

Zane Vaskāne
VP Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā 

speciāliste

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Pašvaldību atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmums SIA “ZAAO” divdesmit 
vienai pašvaldībai lietošanā nodevis lī-
gumu tiešsaistes sistēmu LAIPA. Šobrīd 
darbu ar to uzsāk Vecpiebalgas novada 
pašvaldība. Tiešsaistes sistēma pašval-
dībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkri-
tumu apsaimniekošanas līgumu kontroli 
savā administratīvajā teritorijā un palīdz 
izslēgt situācijas, kad atkritumu maisi 
nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās.

Pateicoties LAIPAI, ikdienā, atrodo-
ties ārpus biroja telpām un apsekojot 
īpašumus, pašvaldības atbildīgajiem 
darbiniekiem, tai skaitā pašvaldību po-
licijai, ir pieejama aktuālā informācija 
par pašvaldības administratīvajā teri-
torijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgumiem. 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis: “Sadarbībā ar pašvaldībām ne-
mitīgi ne tikai aktualizējam iedzīvotāju 
prasībām atbalstošus pakalpojumus, 
bet kopā strādājam pie risinājumiem, lai 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbība pašvaldību administratīvajās 
teritorijās tiktu uzraudzīta. Pašvaldībās, 
kurās sistēma jau darbojas, nenoslēgto 
līgumu skaits ir būtiski samazinājies, pil-
sētu teritorijās nenoslēgto līgumu skaits 
vietām vairs ir tikai 5% robežās, lauku 
teritorijās ap 15%.”

Pašvaldības saistošie noteikumi at-
tiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldības kontrolē 
atbildīgu atkritumu 
apsaimniekošanu

nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnie-
kiem vai pārvaldītājiem ir pienākums 
slēgt līgumu par radīto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, 
kam līgums nav noslēgts, pašvaldības 
izsaka brīdinājumu un aicinājumu sa-
kārtot līgumsaistības.

Gints Kukainis norāda: “Šobrīd vai-
rākās pašvaldībās norit darbs arī pie 
pašvaldību saistošo noteikumu aktuali-
zēšanas atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. Rezultāta sasniegšanai ne mazāku 
akcentu kopīgi veltam arī vides izglītības 
aktivitātēm, mēģinot mainīt iedzīvotāju 
paradumus un virzot tos vides ilgtspējas 
saglabāšanai.”

Pašvaldību teritorijās ir pieejama in-
frastruktūra – EKO punkti, EKO laukumi 
– dalīti vāktu atkritumu bezmaksas no-
došanai. Nodalot pārstrādājamos atkri-
tumus no kopējās atkritumu plūsmas, 
samazinās ikmēneša mājsaimniecības 
izdevumi par nešķirotu atkritumu izve-
šanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana 
iedzīvotājiem joprojām, pat neskatoties 
uz šī brīža situāciju pārstrādes tirgū, ir 
bez maksas. Atkritumu šķirošana palīdz 
taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepa-
kojuma materiālu pārstrādei ir nepie-
ciešams mazāk resursu kā ražošanai no 
jaunām izejvielām. 

Par līgumu slēgšanu un citiem ar at-
kritumu apsaimniekošanu saistītiem 
jautājumiem klienti ar ZAAO speciālis-
tiem var sazināties pa tālr. 64281250 
katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 17.00 vai epastā: 
zaao@zaao.lv

Turpinājums no 6. lpp.
 
Janvārī Stalbes pamatskolā 

viesojās skolas absolventi no Vi-
dzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikuma, lai informētu un ie-
interesētu 8.–9. klases skolēnus 
izvēlēties profesionālā virziena 
profesijas. Tika sniegta infor-
mācija par skolas piedāvātajām 
profesionālajām programmām, 
par iespējām iesaistīties inte-
rešu izglītības nodarbībās, kā arī 
par citiem mācību un sadzīves 
procesa jautājumiem.

Februārī 9. klases skolēni Vi-
dzemes reģiona inovāciju nedē-
ļas ietvaros apmeklēja Valmieras 
tehnikumu, kur iepazinās ar pro-
fesijām, ko piedāvā apgūt tehni-
kumā pēc 9. klases. Apmeklēja 
rūpnīcu “Valmiera Glass” (Val-
mieras stikla šķiedras rūpnīca). 

Martā plānotie, projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” pasā-
kumi, pamatojoties uz ārkārtas 
situāciju, tika atcelti.

Lai sekotu aktuālajai infor-
mācijai par karjeras izglītību, 
iesakām skolēniem kopā ar ve-
cākiem vasaras brīvlaikā ieska-
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tīties skolas mājaslapas www.
stalbe.edu.lv sadaļā “Noderīga 
informācija par karjeras izglī-
tību”.

Ārpusklases darbs
2019./2020. mācību gadā 

skolas dzīvi krāsaināku pada-
rīja daudz dažādu sabiedrisko 
pasākumu. Spilgtākie no pasā-
kumiem pirmajā semestrī bija: 
rudens pārgājiens uz Rozulu, 
kurā piedalījās visa skola un kas 
noslēdzās ar aizraujošām 9. kla-
ses skolēnu sagatavotām sporta 
spēlēm un pikniku bijušās Ro-
zulas skolas apkārtnē, “Gājiens 
nākotnei” – akcija veltīta sabied-
rības uzmanības vēršanai uz pie-
augošo klimata krīzi –, Lāčplēša 
dienas gājiens un tradicionālais 
skrējiens Rozulā, Latvijas Re-
publikas Proklamēšanas dienai 
veltītais koncerts “Latvijas vēs-
tures lapas šķirstot”, Ziemas-
svētku koncerts, kurā skolēni iz-
spēlēja modernu “Sniegbaltītes 
un septiņu rūķīšu” uzvedumu.

Otrajā semestrī ar impro-
vizētu barikāžu instalāciju pie 
skolas ieejas un izzinošu orien-
tēšanās spēli atzīmējām 1991. 
gada barikāžu atceres dienu, 
apmeklējām Ekoskolu ziemas 

forumu, piedalījāmies tradicio-
nālajā Sveču dienas koncertā, te-
matiskajā krievu valodas nedēļā 
cepām pankūkas un ar jautrām 
sporta aktivitātēm atzīmējām 
Masļeņicu. Viens no skolēnu ie-
cienītākajiem pasākumiem šajā 
gadā bija Skolēnu domes orga-
nizētā Popiela, kurā ar humora 
pilniem un radošiem priekšne-
sumiem piedalījās 10 dalībnieku 
komandas. Pēc 13. marta pasā-
kumu plānu būtiski ietekmēja 
COVID19 izraisītā pandēmija. 
Attālinātā mācību procesa dēļ 
tika atcelta liela daļa skolas pa-
sākumu. Taču, laikam ejot, mēs 
apguvām veidus, kā organizēt 
pasākumus un radīt kopības un 
svētku sajūtu arī attālināti.

Tradicionāli skolas floristikas 
un keramikas pulciņu audzēkņi 
piedalījās VISC rīkotajā skolēnu 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā. Šogad kon-
kursa tēma bija “Radi rotājot”. 
Konkursa pirmās kārtas izstāde 
sākumā virtuāli, bet vēlāk arī 
klātienē bija apskatāma Cēsu 
Izstāžu namā. Skolu pārstāvēja 
četri floristikas un četri kerami-
kas darbi. Floristikas pulciņa 4. 
klases audzēkņu S. Seikstules, 

K. Rudovičas, S.M. Pērkones, M. 
Kuzņecovas kopdarbs “Zem va-
ravīksnes loka”, 8. klases skol-
nieces A. K. Paegles darbs “Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu” (skolotāja 
A. Fusa) un keramikas pulciņa 
1.–2. klases skolēnu kolektīvie 
darbi “Lec, saulīte, spīdi spoži!” 
un “Tautumeitas danci veda” (sk. 
N. ĶibildaKinna) iekļuva lau-
reātu sarakstā un tika izvirzīti 
konkursa otrajai kārtai. 

Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanas dienā sko-
las saime sarūpēja īpašu video 
sveicienu, ko publicēja skolas 
mājaslapā un sociālo tīklu kon-
tos. Teātra pulciņa audzēkņi bija 
sagatavojuši patriotisku dzejas 
priekšnesumu, bet koristi katrs 
savās mājās iedziedāja un ierak-
stīja R. Kaupera “Mana dziesma”. 
Vēlāk ar tehnoloģiju palīdzību 
apkopojām šos atsevišķos dzie
dājumus vienotā kopkorī. Arī 
skolotāji pielika savu roku 
svei ciena tapšanā, sagatavojot 
sirsnī gu novēlējumu Latvijai.

Arī pēdējo mācību nedēļu 
šogad atzīmējām citādi. Attāli-
nātajās sporta dienās sportojām 
katrs savās mājās  klases sacen-
tās, kura kopā noies un noskries 

vairāk kilometru. Rezultātus ap-
kopojām, izmantojot aplikāciju 
Endomondo. Kopā divās dienās 
visa skolas saime veica 951 km, 
bet čaklāko skrējēju titulu sīvā 
cīņā izcīnīja 9. klase. Mācību 
gada noslēgumā sarūpējām arī 
vairākus video sveicienus: teātra 
etīdes “Ko skolēni dara karantī-
nas laikā?”, deju priekšnesumu, 
kopīgu “Nepareizās dziesmas” 
dziesmas ierakstu, skolēnu, sko-
lotāju un pirmsskolas pedagogu 
sveicienus skolas saimei. Pal-
dies skolotājām I. Kozlovskai, Z. 
Martinsonei, G. Berķei, sporta 
skolotājiem R. Hmeļņickai un O. 
Urbānam, klašu audzinātājiem 
un pirmsskolas pedagogiem par 
aktivitāti un iesaisti attālināto 
pasākumu un sveicienu tapšanā 
un svētku sajūtas radīšanā!

Noslēgumā vēlamies teikt 
lielu paldies skolēniem, skolēnu 
ģimenēm un, īpaši vecākiem, 
par izturību, iesaisti, līdzdalību, 
atbalstu un neatlaidīgo mācību 
darbu šajā gadā, it sevišķi at-
tālinātā mācību procesa laikā! 
Vēlam jums košu un piedzīvo-
jumiem bagātu vasaru un gai-
dīsim jūs Stalbes pamatskolā 
2020./2021. mācību gadā!

mailto:zaao@zaao.lv
http://www.stalbe.edu.lv
http://www.stalbe.edu.lv
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Pārgaujas novada
pašvaldības  informatīvais izdevums 

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

E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv 
Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 

Paldies visiem,  kuri palīdzēja materiālu 
un avīzes tapšanā!

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

Straupes zirgu pastā
5. un 19. jūlijā

LATVIJAS
VĪNDARU SVĒTKI

Straupes Zirgu pastā
19. jūlijā

no plkst. 11.00 līdz 15.00
Straupes tirdziņā

11. jūlijā plkst. 22.00 Stalbē pie tautas nama
brīvdabas kino vakars

filma “KLASES SALIDOJUMS 2”
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu 

balli, kā arī paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, “draugu būšana” un ciešais 
laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos.

Režisors Andrejs Ēķis. Lomās Ainārs Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, Elza 
Gauja, Gints Grāvelis, Daiga Gaismiņa, Indra Burkovska u.c.

Ieejas maksa 2,50 EUR.
Kinoseansa apmeklētājiem iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 26359939.

Kapu svētki 
Pārgaujas novada kapsētās

18. jūlijā 
Plkst. 11.00 Straupes Pārupes kapos
Plkst. 13.00 Straupes Vecajos kapos

25. jūlijā
Plkst. 13.00 Stalbes pagasta Daibes kapos

Hanzas
tirgus
pie Straupes
pienotavas

12. un 26. jūlijā

www.tirdzinsplacis.lv

Biļetes 10,00 EUR Biļešu paradīzes kasēs vai muižā pirms koncerta 
https://www.miolin.com/

Ungurmuiža atsāk koncertu sezonu! 

Zviedru izcelsmes ģitāras virtuoza    

             Anderas Miolin
solo koncerts un jaunā diska prezentācija

11. jūlijā plkst. 16.00
Mūzika Ungurmuižā

Svētdien, 21.jūnijā, plkst. 9.00
Straupes evaņģēliski luteriskajā draudzē, Pilsbaznīcā, 

notiks pateicības dievkalpojums tautas svētku noskaņā, 
kurā dziedās Straupes jauktais koris.

https://www.miolin.com/

