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Visa laba Jāņu zāle, 
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu naktī zelta rasa,
Katrā zāles galiņā.

Lai ikvienam izdodas sajust 
Saulgriežu, dabas pilnbrieda 
laika spēku un enerģiju, 
lai tā pavada visa gada garumā!

Lustīgu līgošanu!
Pārgaujas novada

pašvaldība 

Iedzīvotāju 
ievērībai

2021. gada 1. jūlijā savu darbu sāks jaunā Cēsu 
novada dome, tomēr atgādinām iedzīvotājiem, ka 
joprojām Straupes, Stalbes un Raiskuma pagastu 
pārvaldēs pašvaldības speciālisti turpinās savu 
darbu un nodrošinās visu līdz šim esošo pakalpo-
jumu pieejamību. 

Lai, piemēram, samaksātu nodokļu vai komunālos 
maksājumus, saņemtu sociālos pabalstus, uzrakstītu 
pašvaldībai adresētu iesniegumu, kā arī saņemtu jeb-
kuru citu pašvaldības nodrošināto pakalpojumu, ie-
dzīvotājiem nav jādodas uz Cēsīm, viss pieejams kā 
līdz šim. 

Tāpat arī informējam, ka pašvaldības informatīvais 
izdevums tiks izdots arī turpmāk, nonākot ikvienā 
pasta kastītē. Tajā, tāpat kā pašvaldības mājaslapā un 
sociālo mediju profilos atradīsiet aktuālo informāciju 
par domes darbu! 

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

2021. gada 14.jūnijā aprit 80 
ga du, kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja pir-
mās masu deportācijas – 1941. gadā 
tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši 
Latvijas pilsoņu. Pieminot šo no-
tikumu vienlaikus visā Latvijā – 
katrā pašvaldībā plkst. 11.00 notika 
1941. gadā deportēto iedzīvotāju 

vārdu lasījumi. 
Pārgaujas novadā lasījumi no-

tika Stalbē, pie piemiņas akmens 
komunistiskajās represijās cietu-
šajiem, un to tiešsaistē varēja vērot 
Pārgaujas novada Facebook lapā. 
Tāpat arī lasījums no katras paš-
valdības tika straumēts reāllaikā 
platformās LSM.lv un LNB.lv, kur 
pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa 
sēta” izstrādāta digitāla Latvijas 
karte ar apkopotām saitēm uz tieš-
raidēm no pasākumiem pašvaldī-
bās. Videomateriāli būs apskatāmi 

arī pēc pasākuma.  
Godinot izsūtīto piemiņu, Pār-

gaujas novada pašvaldības priekš-
sēdētāja vietnieks Imants Kalniņš, 
pie Stalbes piemiņas akmens Pa-
domju represijās cietušajiem nolika 
ziedus, kā arī iesaistījās pasākuma 
norisē – tieši viņš bija tas, kurš 
lasīja 1941. gadā izsūtīto novad-
nieku vārdus, minot arī to no kura 
pagasta, no kurām mājām tie iz-
vesti. Pārgaujas novada pašvaldība 
ik gadu godina, piemin un atceras 
Padomju represijās cietušos, atce-
res dienās piemiņas vietās noliekot 
ziedus, kā arī represijās cietušajiem 
organizējot īpašu kopā sanākšanas 
un atceres brīdi. Ņemot vērā epide-
mioloģisko situāciju valstī, pēdējā 
gada laikā šāds pasākums gan nav 
rīkots, bet iekviens tika aicināts 
ziedus piemiņas vietās nolikt indi-
viduāli. 

14. jūnija pasākuma “Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jū-
nija deportācijām” ideja pieder un 
to rīko Valsts prezidenta kanceleja 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, ekspertiem no Latvijas 
Nacionālā arhīva, “Karšu izdevnie-
cības Jāņa sēta”, sabiedriskajiem 
medijiem un Latvijas pašvaldībām. 

Ar piemiņas pasākumiem visā Latvijā 
piemin 1941. gadā izsūtītos

Hardijs Vents,
Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs

Pirms 12 gadiem termins admi-
nistratīvi teritoriālā reforma (ATR) 
bija tikpat aktuāls, cik tas ir šobrīd.  
Pirms 12 gadiem, vienā administra-
tīvajā teritorijā iekļaujot Straupes, 
Stalbes un Raiskuma pagastus, tika 
izveidots Pārgaujas novads. Jāsaka, 
ka arī tad sabiedrībā valdīja neliels 
satraukums, bija daudz jautājumu 
par trīs pagastu apvienošanu, pār-
raudzīšanu, darbu koordinēšanu un 
strādāšanu kopīgu mērķu vārdā.  

Lai nu kā, bet šo 12 gadu laikā 
iedzīvotāji no kaimiņu pagastiem 
kļuva par novadniekiem, spējot 
pieņemt, pārmantot un nodot cits 
citam labākās tradīcijas, kā arī vei-
dot jaunas. Šajā laikā bija izdevies 
izveidot uzticamu un profesionālu 
pašvaldības darbinieku un speciā-
listu komandu, kura kopīgi plecu 
pie pleca strādājusi trīs pagastu 
pārvaldēs – Straupē, Stalbē un 

Viens posms noslēdzies, 
laiks nākamajam

Raiskumā. Izsaku savu pateicību 
ikvienam pašvaldības darbiniekam, 
kas strādājis un joprojām strādā 
Pārgaujas novada labā, veidojot to 
sakoptāku, skaistāku, ērtāku un ie-
dzīvotājiem draudzīgāku. Mēs esam 
kopā auguši, mācījušies cits no cita 
un paveikuši daudz. Esam īsteno-
juši nozīmīgus infrastruktūras at-
tīstīšanas projektus, risinājuši ceļu 
jautājumus, atbalstījuši vietējo ie-
dzīvotāju iniciatīvas, sadarbojušies 
ar novada uzņēmējiem un veicinā-
juši uzņēmējdarbības vides attīstī-
šanos, tāpat arī risinājuši izglītības, 
sociālos, jaunatnes un sporta jautā-
jumus, kā arī gādājuši par kultūras 
piedāvājumu un iespējām iedzīvo-
tājiem. Esam uzņēmušies rūpes par 
valstiski svarīgiem kultūras piemi-
nēkļiem, kas atplēstām rokām gaida 
un viesmīlīgi uzņem tūristus. Pada-
rīto darbu saraksts ir garš. Sirsnīgs 
paldies ikvienam, kas savu roku 
pielicis!

Šis, 12 gadu ilgais posms ir noslē-
dzies, visā Latvijā tiek īstenota kār-

tējā ATR, kad tiek mainītas robežas 
Latvijas kartē, šoreiz uz 43 pašval-
dībām līdzšinējo 119 vietējo paš-
valdību vietā. Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagasti tagad būs Cēsu 
novada teritorijā. Ir plānots, ka, lai 
nodrošinātu gan pakalpojumu pie-
ejamību, gan saimniecisko un ap-
saimniekošanas jautājumu risinā-
šanu un nepārtrauktību darbosies 
Cēsu novada Pārgaujas apvienības 
pārvalde. Sākot ar 1. jūliju, darbu 
uzsāks jaunievēlētā Cēsu novada 
dome, savukārt pagastu pārvaldes 
pārejas periodā darbu turpinās kā 
ierasts. 

Paldies visiem Pārgaujas novada 
iedzīvotājiem par sadarbību!

Novēlu kā jaunajai domei, tā ie-
dzīvotājiem nākotnē prast sadar-
boties, iepazīt citam citu, dalīties 
un ieviest tikai to labāko pieredzi, 
kāda mums katram ir, un kopīgi 
strādāt tā, lai varam lepoties ar to, 
no kurienes nākam, lai visā terito-
rijā tiktu nodrošināta vienmērīga 
attīstība! 

9.15  ziedu nolikšana Plācī pie 
Ziemeļlatvijas atbrīvotāju 
pieminekļa

9.25  ziedu nolikšana pie piemiņas 
akmens Stalbē

9.35  ziedu nolikšana Raiskuma kapos 
pie pieminekļa kritušajiem 
Brīvības cīņās 

Cēsu kauju atceres dienas 
piemiņas brīži Pārgaujas novadā

22. jūnijā

Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš lasa 
1941.gadā izsūtīto novadnieku vārdus. Foto: Iluta Balode.
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Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē 27. maijā tika 
izskatīti 17 jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 29.04.2021. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• apstiprināt  zemes ierīcī-

bas projektu Stalbes pagasta ne-
kustamajam īpašumam;  

• veikt grozījumus Rais-
ku ma pagasta nekustamā īpa-
šu ma zemes nomas līgumā;

• atļaut sadalīt Straupes un 
Stalbes pagastu nekustamos 
īpašumus, izveidot jaunus ne-
kustamos īpašumus, piešķirt 
no saukumus un noteica zemes 
lietošanas mērķi;  

• mainīt nosaukumu un ad-
resi Stalbes pagasta nekustama-
jam īpašumam; 

• izdot saistošos noteikumus 
Nr. 6 “Pārgaujas novada domes 
19.06.2014. saistošo noteikumu 
Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā izdo-
šanu” atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem”;

• veikt grozījumus Pašvaldī-
bas īpašumu komisijas nolikumā

• veikt ierakstus publisko 
personu un iestāžu reģistrā;

• noteikt, ka Pārgaujas no-

vada pašvaldībai piekritīgā ne-
kustamā īpašuma “Lejas Mež-
ciemi”, Raiskuma pagastā, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 
4274 005 0069, ir starpgabals;

• mainīt adresi Straupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
„Vecpasts”, uz zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 
4282 004 0066 esošām 2 ēkām;

• noteikt, ka Pārgaujas no-
vada pašvaldībai piekrīt rezer-
ves zemes fondā ieskaitītā zemes 
vienība – starpgabals ar kadastra 
apzīmējumu 4282 007 0106, 
platība 2.32 ha (vairāk vai ma-
zāk pēc kadastrālās uzmērīša-
nas), Straupes pagastā;

• izdot saistošos noteiku-
mus  Nr. 7 ”Grozījumi Pārgaujas 
novada domes 2017. gada 21.de-
cembra  saistošajos noteikumos 
Nr.15 “Par sociālajiem pabal-
stiem Pārgaujas novadā”; 

• mainīt nosaukumu nekus
tamajam īpašumam Strau pē,  
Straupes pagastā;

• saskaņot investīciju pro-
jekta realizāciju pašvaldības 
transporta infrastruktūras attīs-
tībai un  aizņēmuma saņemšana.

Ar pieņemto lēmumu izklāstu 
var iepazīties Pārgaujas novada 
pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centrā Stalbē un mājaslapā 
pargaujasnovads.lv.

Pārgaujas novada 
pašvaldības 
27. maija domes 
sēdes apskats

Ar 1. jūliju spēkā stājas Minis-
tru kabineta noteikumi nr. 316. 
“Noteikumi par asistenta, pava-
doņa un aprūpes pakalpojumu 
personām ar invaliditāti.

Galvenais, kas jāzina pakal-
pojuma sniedzējiem:

No valsts budžeta apmaksātu 
asistenta pakalpojumu un pa-
vadoņa pakalpojumu, kā arī no 
pašvaldības budžeta apmaksātu 
aprūpes pakalpojumu nodrošina 
personas deklarētās dzīvesvietas 
pašvaldības Sociālais dienests.

Lai saņemtu asistenta vai pa-
vadoņa pakalpojumu (turpmāk 
tekstā – pakalpojums), persona 
vai personas likumiskais pārstā-
vis iesniedz Sociālajā dienestā 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu 80 
stundas mēnesī piešķir bērniem 
ar invaliditāti, kam VDEĀK iz-
sniegusi atzinumu par īpašas 
kopšanas nepieciešamību.

Pavadoņa pakalpojumu 60 
stundas mēnesī piešķir bērniem 
ar invaliditāti, kam VDEĀK iz-
sniegusi  atzinumu par pavadoņa 
pakalpojuma  nepieciešamību.

Asistenta pakalpojumu piln-
gadīgām personām ar invalidi-
tāti piešķir, ja persona ir  ar I vai 
II invaliditātes grupu, ja personai 
ir redzes, kustību vai garīga rak-
stura funkcionēšanas ierobežo-
jumi vai VDEĀVK ir izsniegusi 
atzinumu pabalsta saņemšanai 
transporta izdevumu kompen-
sēšanai, kā arī personai, kurai  ir 
nieru mazspēja, kuras dēļ nepie-
ciešama regulāra hemodialīzes 
procedūru saņemšana vai per-
sonai ir konstatēts ļaundabīgs 
audzējs ceturtajā stadijā, kura 
dēļ nepieciešams saņemt simp-

tomātisku terapiju. 
Pilngadīgai personai ar in-

validitāti Sociālais dienests pēc 
vienotas anketas nosaka atbalsta 
līmeni. Stundu skaits ir atkarīgs 
arī no personas iesaistes pasāku-
mos.

Pakalpojumu ir tiesīga sniegt 
fiziska persona, kurai ir darba vai 
personīgā pieredze saskarsmē ar 
personu ar invaliditāti.

Pakalpojuma saņemšanas pe-
riodu nosaka atbilstoši personai 
noteiktajam invaliditātes perio-
dam, bet ne ilgāk par 3 gadiem.

Finansējuma apmērs par 
vienu pakalpojuma sniegšanas 
stundu ir 4,50 EUR. 

Ja pakalpojuma sniegšanas 
laikā radušies izdevumi par 
transportu (sabiedriskā trans-
porta biļešu vai degvielas ie-
gādei), Sociālais dienests tos 
kompensē, ievērojot šādus nosa-
cījumus:

• izdevumus par degvielu 
kompensē, ja nav iespējams iz-
mantot sabiedrisko transportu;

• pakalpojums tiek sniegts, 
lai tā saņēmējs nokļūtu algota 
darba vietā, saimnieciskās dar-
bības vai brīvprātīgā darba veik-
šanas vietā, izglītības iestādē, 
dienas aprūpes centrā, speciali-
zētajā darbnīcā vai uz regulārām 
(ne retāk kā 1x nedēļā) ārsta no-
zīmētām medicīniskām procedū-
rām;

• par pakalpojuma snieg-
šanu vienai personai ar inva-
liditāti transporta izdevumus 
kompensē atbilstoši faktiskajiem 
izdevumiem par sabiedriskā 
transporta biļešu vai degvielas 
iegādi, bet ne vairāk kā 25 EUR 
dienā, 120 EUR mēnesī;

• iesniedzot pārskatu par 

transporta izmantošanu, So-
ciālajā dienestā tiek iesniegti 
izdevumu apliecinoši doku-
menti (biļetes, čeki, kvītis) un 
informācija, kas satur ziņas par 
izdevumu apmēru, izmantoto 
transportu un vietām, saistībā 
ar kuru apmeklēšanu ir radušies 
transporta izdevumi.

LŪGUMS asistentiem līdz 
30. jūnijam nodot mēneša at-
skaites par pakalpojumiem un 
ieplānot laiku jaunu līgumu slēg-
šanai.

PAR MĀJOKĻA PABALSTU
Mājokļa pabalstu no 1. jūlija 

varēs saņemt klienti, kuriem ar 
Sociālā dienesta lēmumu ir no-
teikts trūcīgas vai maznodroši-
nātas mājsaimniecības statuss.

Aprēķinot mājokļa pabalstu, 
tiks izmantotas šādas izdevumu 
pozīciju minimālās normas (at-
bilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 809) :

1. Mājokļa platība, kuru ņem 
vērā, apmaksājot izdevumus par 
dzīvojamo telpu  īri un apkuri ir 
32m² vienai personai mājsaim-
niecībā un 18m² – katrai nāka-
majai personai mājsaimniecībā.

2. Izdevumi par cieto kuri-
nāmo, atbilstoši izdevumu ap-
liecinošajā dokumentā norādītai 
summai, bet ne vairāk kā 6 EUR 
par mājokļa 1m².

3. Dzīvojamo telpu īre vai ko-
munālie maksājumi ne vairāk kā 
5 EUR par 1m².

4. Izdevumi par elektroener-
ģiju – 100 kWh izmaksas mēnesī 
1 personas mājsaimniecībā un 
30 kWh izmaksas mēnesī katrai 
nākamajai personai mājsaimnie-
cībā, bet ne vairāk kā 200 kWh 
vairāku personu mājsaimniecī-
bai.

5. Izdevumi par gāzi, kur gā-
zes balona tilpums ir 50 litri – 
iegādes izmaksas summa 1 
rei zi 6 mēnešos vienai personai 
mājsaimniecībā un ne vairāk kā 
1 reizi 3 mēnešos vairāku per-
sonu mājsaimniecībai.

6. Izdevumi par telekomuni-
kāciju un interneta lietošanu 
līdz 20 EUR mājsaimniecībai 
mēnesī, bet ne vairāk kā norādīts 
pakalpojumu sniedzēja rēķinā.

Mājokļa pabalstu aprēķina, 
pieņem lēmumu un izmaksā 
1 reizi par 3 iepriekšējiem mē-
nešiem, pēc Sociālajā dienestā 
iesniegtiem izdevumu apliecino-
šiem dokumentiem.

PAR IESNIEGUMIEM UN 
PABALSTU APMĒRU

Neskatoties uz to, ka ar 1. jū-
liju apvienojušies Cēsu novadā 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpie-
balgas novadu Sociālie dienesti, 
un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”, 
līdz jaunā Sociālā dienesta 
izveidošanai, iedzīvotājiem 
sociālais atbalsts tiks sniegts 
pēc deklarētās dzīvesvietas, 
atbilstoši šobrīd katrā pašval-
dībā spēkā esošiem saistošiem 
noteikumiem.

SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTU 
IEVĒRĪBAI

Noslēdzies veloizaicinājums 
“Ar velo pa Pārgauju un apkārtni”
Iluta Balode,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste, 
Attīstības plānošanas nodaļa

No 2021. gada 17. aprīļa 
līdz 30. maijam sadarbībā ar 
Kempingu “Apaļkalns” un Med-
nieku apmācību un atpūtas bāzi 
“Mārkulīči” norisinājās otrais 
Pārgaujas novada virtuālais izai-
cinājums “Ar velo pa Pārgauju 
un apkārtni”, kas šoreiz deva 
iespēju savstarpēji sacensties, 
pārbaudīt savus spēkus, kā arī 
izbraukt konkrētus maršrutus 
un labāk iepazīt novadu. 

Izaicinājuma dalībniekiem 
savās viedierīcēs bija jālejuplādē 
mobilā lietotne “Map My Walk”, 
jāpievienojas izaicinājumam un 
tajā jāreģistrē ar velosipēdu no-
brauktie kilometri Pārgaujas no-
vadā vai jāizbrauc konkrēti pie-
dāvātie velomaršruti, izmantojot 
mobilo lietotni jāfiksē maršruts 

un ekrānšāviņš jāatsūta mums. 
Veloizaicinājumā piedalījās 34 
dalībnieki, no kuriem 22 reģis-
trēja savus ar velo nobrauktos 
kilometrus. Izaicinājuma laikā 
visi dalībnieki kopā nobraukuši 
6995 km, kas attāluma ziņā ir 
aptuveni kā no Pārgaujas novada 
līdz Ņujorkai. 

Veloizaicinājumā tā dalībnie-
kiem bija iespēja sacensties par 
balvām no kempinga “Apaļkalns” 
un mednieku apmācību un atpū-

tas bāzes “Mārkulīči” par visvai-
rāk nobrauktajiem kilometriem 
vai arī izbraukt pēc iespējas vai-
rāk konkrēto maršrutu. 

Visvairāk kilometru nobrau-
kuši:
•  Uldis Lukstiņš (1314,8 km),
•  Sabīne Strazdiņa (1254,8 km),
•  Līga Grāvele (708 km).

Savukārt piedāvātos marš
rutus fiksējuši un atsūtījuši 
ekrānšaviņus par izbrauktiem 
maršrutiem četri dalībnieki, no 

kuriem viens izbraucis trīs mar-
šrutus, viens divus maršrutus, 
bet divi dalībnieki 7 maršrutus. 

Galvenās balvas saņems Uldis 
Lukstiņš (vakars divām perso-
nām Mednieku apmācību un at-
pūtas bāzes “Mārkulīči” pirtiņā), 
Agija Kilipa un Mārtiņš Jansons 
(dāvanu karte no Kempinga 
“Apaļkalns” laivu braucienam  
maršurtā Cēsis–Līgatne). Sa-
vukārt 2. un 3. vietas ieguvējas 
starp visvairāk kilometrus no-
braukušajiem dalībniekiem, kā 
arī dalībnieki, kas izbrauca 2 un 
3 no piedāvātajiem maršrutiem, 
saņems pārsteiguma balviņas no 
Pārgaujas novada pašvaldības. 

Paldies visiem dalībniekiem 
par aktīvo dalību!

Lūdzam balvu ieguvējus sa-
zināties un vienoties par to sa-
ņemšanu, rakstot epastu uz 
iluta.balode@pargaujasnovads.
lv vai telefoniski 26368154. 

Foto: Baltic pictures

mailto:iluta.balode@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.balode@pargaujasnovads.lv
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Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Šogad, tieši tāpat kā pagāju-
šajā gadā, “Iepriekšējā gadā dzi-
mušo bērnu godināšanas svētki” 
klātienē nenotiks, jo turpina plo-
sīties Covid 19. Šādu lēmumu 
dzimtsarakstu nodaļas darbinieki 
pieņēma kopā ar novada domes 
priekšsēdētāju, lai pasargātu ģi-
menes un galvenokārt mazos ga-
viļniekus no nejaušības inficēties.

Šā gada gaviļnieki ir 2020.gadā 
dzimušie bērniņi, kuru dzīves-
vieta deklarēta Pārgaujas novadā 
– pavisam 28. Gaviļnieki uz saviem 
svētkiem nāca kopā ar vecākiem, 
vecvecākiem, lielākajiem brāļiem 
un māsām. Bija patiess prieks par 
kuplajām saimēm, taču Covid 19 
ir ieviesis korekcijas. Izpaliek ie-
spēja šajos svētkos satikties, ap-
skatīt vienaudžus, salīdzināt  cik 
kurš liels izaudzis, konstatēt  ar 
ko kopā būs jāvada ikdiena bēr-
nudārzā, ar ko kopā skolā zinības 
jākrāj. 

Īsumā par skaitļiem:
2020.gadā Pārgaujas novadā 

dzimšana reģistrēta 23 bērniem: 
8  zēniem; 15 meitenēm, taču gada 
laikā par dzīvesvietu Pārgaujas 
novadu izvēlējušies vēl 5 bērniņu 
vecāki un godināmo skaits – 28 
bērni: 10 – zēni; 18 – meitenes. 

Pa pagastiem:
Raiskumā: 6 meitenes;
Stalbē: 3 zēni; 4 meitenes;
Straupē: 7 zēni; 8 meitenes.
Vārdu izvēlē vecāki bijuši ļoti 

radoši, izvēloties bērniem gan se-
nus un stiprus vārdus, gan mazāk 
dzirdētus un aizmirstus. Meitenēm 
populārākie vārdi: Dārta; Maija 
un Melānija, bet ir arī Elīza, Elza, 
Helēna, Sofija, Odrija, Aleksandra, 
Krista, Keita Laura, Emma, Beat-
rise, Amanda un Līva. Zēniem tāda 
izteikti populāra vārda nav, bet 
ir mums latviešiem tik pierastie 
vārdi – Alberts, Augusts, Mārtiņš, 
Gustavs, Kārlis, Kalvis, Markus, 
Toms, Raivo un Ralfs Matīss.

Skumji, bet nākas atzīt, ka lat-
viešiem kādreiz tik populārie 
vārdi: meitenēm – Līga, zēniem – 
Jānis, pagājušajā gadā nav bijuši 
cieņā.

Patiess prieks par drosmīgajiem 
un uzņēmīgajiem vecākiem, kuri 
šajā sarežģītajā laikā rūpējas par 
savas dzimtas turpināšanu.

Dzimtsarakstu nodaļa kopā ar 
pašvaldību dāvanu ir sarūpējusi 
katram no 28 bērniem.

Par dāvanas saņemšanu sazinā-
ties pa tāruņiem:

64134426 vai 29465472 
(Laima Poriete),

64134426 vai 29488627 (Nel-
lija Lapšāne).

2020. gadā dzimušo 
bērnu vecākus aicina 
saņemt bērniem 
sarūpētās dāvanas 

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Par Pārgaujas novada domes 19.06.2014.  saistošo noteikumu 

Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izdošanu” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

2014. gada 19. jūnijā Pārgaujas novada dome pieņēma lēmumu “Par Sais-
tošo noteikumu Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā izdošanu” (protokols Nr. 7, 13.§).

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ņemot vērā, ka Saeima 2020. gada 7. maijā ir pieņēmusi “Administratīvo 
sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā”, kura mērķis ir nodrošināt pārvaldes un sabied-
risko kārtību, kā arī valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem valsts valodas jomā un atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas 
šajās jomās, un pašvaldībai nav tiesiska pamata dublēt likuma normas, kā 
arī citos nozaru likumos jau ir paredzēta atbildība par pārkāpumiem, kas 
paredzēti šajos saistošajos noteikumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu Plānotā budžeta ietvaros

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neie-
tekmēs.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
mi nistrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā 
internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav organizētas. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Par Pārgaujas novada domes 
19.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 11 
“Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā izdošanu” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem

2021. gada 27. maijā

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas novada domes 
27. 05.2021. lēmumu Nr. 106  (protokols Nr.5, 
8. §).

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu un 
43. panta pirmās daļas 4. punktu.

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

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

decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 21. decembra 
saistošie noteikumi Nr. 15 «Par sociālajiem pabalstiem» (turpmāk  
saistošie noteikumi Nr. 15).
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809. “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” nosaka mājokļa pabalsta aprēķina un izmaksas 
kārtību un spēkā stāšanās laiku ar 01.07.2021.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikumi ir nepieciešami, lai pilnveidotu sociālās palīdzības saņemšanas 
sistēmu Latvijā.
Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 
2017. gada 21. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālajiem 
pabalstiem Pārgaujas novadā” (turpmāk  Saistošie noteikumi) paredz 
piemērot formulu mājokļa pabalsta aprēķināšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu – 
finanšu līdzekļi paredzēti 2021. gada budžetā.

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu 
var vērsties Pārgaujas novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošie 
noteikumi pēc to apstiprināšanas tiks ievietots Pārgaujas 
novada pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv.

2021. gada 27. maijā 

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas no-
vada domes  27.05.2021.  sēdes lē-
mumu Nr. 113 (protokols Nr. 5, 15.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35. panta otro un piekto daļu, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 3. panta piekto 
daļu, Ministru kabineta 2009. gada 
17. jūnija noteikumiem Nr. 550 “Kār-
tība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. punktu un Ministru 
kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bēr-
nam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigām” 27., 29., 30., 31. un 31.1 pun-
ktu, 2020. gada 12. marta rīkojumu 
Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas iz-
sludināšanu”.

Atzīt par spēku zaudējušiem Pārgaujas no-
vada domes 19.06.2014.  saistošos noteiku-
mus Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
izdošanu” (protokols Nr. 7, 13.§). 

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Izdarīt Pārgaujas novada domes 
2017. gada 21. decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 15 „Par sociālajiem pabal-
stiem Pārgaujas novadā” (turpmāk – no-
teikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visos saistošajos noteikumos 
vārdus “dzīvokļa pabalsts” (attiecīgajā lo-
cījumā) ar vārdiem “mājokļa pabalsts;

2. Izteikt IV nodaļas 8., 9. un 10. punk-
tus šādā redakcijā:

“8. Mājokļa pabalstu piešķir trūcīgām 
vai maznodrošinātām mājsaimniecībām”;

“9. Mājokļa pabalstu aprēķina un pie-
šķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā”;

“10. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu 
reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pa-
balstu cietā kurināmā iegādei, kuru iz-
maksā vienu reizi kalendārā gada laikā”.

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Mājokļa pabalstu aprēķina un pie-

šķir Ministru kabineta noteiktā    kārtībā”.
4. Izslēgt Noteikumu 13. un 14.  pun-

ktu.
5. Aizstāt saistošo noteikumu 17. pun-

ktā vārdu “dzīvokļa” ar vārdu “mājokļa”. 
Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
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Evija Tiltiņa, 
ekoskolu koordinatore 
Straupes pamatskolā

Gada sākumā Ekoskolu starta 
projekta apritē centrētai eko-
nomikai ESPACE ietvaros, ai-
cinājām Straupes pamatskolas 
skolēnus, pedagogus, darbinie-
kus, pagasta, novada iedzīvo-
tājus piedalīties fotokonkursā 
‘’Vecākā lieta jūsu mājā’’. Paldies 
dalībniekiem par vērtīgajām, 
pārsteidzošajām, interesanta-
jām lietām, kas tika iesūtītas foto 
formātā. Novērtējam, ka tās vēl 
ir izmantojamas, darbojas vai 
lietderīgi kalpo kā dizaina lieta. 
Skolā audzināšanas stundā iz-
mantosim foto, lai iepazīstinātu 
skolēnus ar senajām lietām. 

Martā Meža dienu moto 
Meža saglabāšana labākai un ve-
selīgākai dzīvei. Mežiem ir mil-
zīga nozīme pilnīgi visu planētas 
iedzīvotāju dzīvē. Skolas parkā 
būs iespēja mācīties 15 koku, 
krūmu sugas, izmantojot arī QR 
kodu. Šogad priecājamies, no-
vērtējam, meklējam savas mājas 
tuvumā lielāko, dīvaini izaugušo, 
mīļāko koku. 

Aprīlī jauni izaicinājumi –
Starptautiskajā Zemes dienā 
Straupes pamatskolā pirmajā 
Ekoskolu prāta spēļu turnīrā 
piedalījās sešgadīgo grupa 
‘’Sprīdīši’’. Jauna pieredze gan 
bērniem, gan audzinātājām. Pal-
dies, ka nenobijāties! Šī diena 
katram atgādina, ka Zeme un 
tās ekosistēma mums visiem 
nodrošina dzīvību. Mūsu skolā 
izglītojošas aktivitātes, dodoties 
skolas parkā un zaļajā klasē – 
gan mācību stundas svaigā gaisā, 
gan pulciņi un dinamiskās pau-
zes. Zeme – vieta, kur smeļam-
ies enerģiju, spēku, prieku un 
mieru! 29. aprīlī ekoskolu prāta 
spēļu turnīrs 4.–6. klasei. Strau-
pes pamatskolu pārstāv Andris 
Millers un Jānis Ekerts. Spēle sa-
stāv no 9 dažādām kārtām un 5 
jautājumiem katrā. Puišiem vei-
cas ļoti labi, jo vienā kārtā And-
ris ir 2. vietā, Jānis – 4. vietā. Jau-
tājumi par klimata pārmaiņām, 
bioloģisko daudzveidību, pie-
sārņojumu, atkritumiem, trans-
portu, veselīgu dzīvesveidu. 74 
dalībnieku konkurencē finālā 
Jānim Ekertam 7. vieta, Andrim 
Milleram – 15. vieta. Paldies par 
uzdrošināšanos! 

Straupes pamatskola kopā 
ar 60 ekoskolām Latvijā un Slo-
vēnijā sadarbībā ar zīmolu Lu-
cart Professional pirms diviem 
gadiem iesaistījās īpašā vides 
izglītības pilotprojektā ESPACE 
ar mērķi skolēniem sniegt zinā-
šanas par aprites ekonomiku un 
rosināt tās principu praktisku 
īstenošanu ikdienā. Sagatavotais 
metodiskais materiāls – deviņu 
stundu plāns, skolotājiem ir bū-
tisks atbalsts, lai jauniešiem mā-
cību procesā būtu iespēja attīstīt 
savas prasmes. Ne viss izdevās, 
kā plānots, attālināto mācību dēļ. 
Projekta ietvaros iesaistījāmies 
arī Daibes ilgtspējas centra or-
ganizētajā kampaņā ‘’Radi, lieku 
neradot.’’ 7.–9. klašu skolēni on-

line videolekcijās apguva tēmas 
“Atkritumu apsaimniekošana”, 
“Atkritumu otr reizējā pārstrāde 
un aprites ekonomika”, “Pro-
dukta dzīves cikls”, “Ekodizains”, 
“Ekodizains un atkritumu ne-
radīšana modes biznesā”, “Zero 
waste dzīvesveids – ar ko sākt, 
kā noturēties, kā nepārspīlēt?”. 
Mācību stundu latviešu valodā 
“Ritenis uz ilgtspēju” projekta 
ietvaros izstrādāja skolotāja 
Elita Pakalne. Šī mācību gada pa-
vasarī noslēdzošā aktivitāte izai-
cinājums “Dizaina risinājumi” 
– uzlabo un radi lietas un pakal-
pojumus atbilstoši aprites eko-
nomikai! Skolēniem jāizveido 
savs logo, jāatrod problēma, 
jāizdomā risinājums, jāizstrādā 
un jāprezentē savs produkts. 
Paldies visiem skolēniem, kas 
piedalījās! Konkursa žūrijas vēr-
tējumā (dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs Jānis Mičulis, inženier-
zinību skolotājs Guntis Pužuls, 
ekoskolu koordinatore Straupes 
pamatskolā Evija Tiltiņa, eko-
padomes vecāku pārstāve Edīte 
Rudzīte, Dabas un tehnoloģiju 
parka ‘’URDA’’ vides izglītības 
projektu vadītāja Ieva Freima-
neMihailova) 1. vieta – Lotei 
Lambertei, 2. vieta – Robertam 
Briškam, 3. vieta – Ievai Vanagai, 
Undīnei Kuprevičai. Balvas – dā-
vanu kartes no beziepakojuma 
veikala ‘’ieber.lv’’. Simpātiju 
balva no LUCART Ievai Vanagai. 

Jauno vides reportieru prog-
rammas nacionālā mēroga 
konkursā laureāte 8. klases 
skolniece  Undīne Kupreviča – 
3. vieta par rakstu ‘’Kosmiskie 
atkritumi’’.

Vēl viens pavasara izicinā-
jums, kas turpināsies līdz sep-
tembrim, Vides risinājumu in-
stitūta zālāju izpētes kampaņa 
“Dzīvā augsne”. Pētījumā iesais-
tījās, oficiālajā atklāšanas pasā-
kumā piedalījās un trīs mēnešu 
garumā veiks uzskaiti  Straupes 
pamatskolas četri skolēni – Emī-
lija Izmailovska, Jānis Ekerts, 
Lote Lamberte, Elīza Marena 
Bikše. Katrs skolēns saņēma 
augšņu pētnieka komplektu. 
Kampaņas laikā skolēni gūs zi-
nāšanas par augsnes bioloģis-
kās aktivitātes lomu augsnes 

veidošanā, barības vielu apritē, 
klimata uzturēšanā, iepazīsies 
ar Latvijas augšņu zinātniekiem, 
zālāju pētniekiem, gūs praktisku 
pieredzi, cik aizraujoša var būt 
zinātne! 

‘’Fotomedības Straupē’’ – 
maijā Straupes pamatskolā  
jauna aktivitāte gada eko tēmas 
TRANSPORTS ietvaros, lai vairāk 
laika pavadītu dabā ejot, skrie-
not, braucot ar riteni! Vienatnē, 
ar draugiem, ar ģimeni – katrs 
varēja izvēlēties, kā veikt mar-
šrutu. Paldies visiem dalībnie-

Eko aktivitātes Straupes pamatskolā 2. semestrī

kiem! Pirmie maršrutu veica 
Renārs un Rinalds Ružas. Jautru, 
interesantu mirkļu netrūka arī 
pārējiem dalībniekiem – Mārti-
ņam Izmailovskim, Emīlijai Iz-
mailovskai, Jūlijai Keitai Midikai, 
Dārtai Alksnei, Elisai Kārkliņai, 
Matīsam Vanagam, Jānim Eker-
tam, Elīnai Jarmalavičai, Lotei 
Lambertei, Gustavam Kārlim Ku-

previčam, Undīnei Kuprevičai, 
Mārim Tučam, Jānim Turlajam. 
Paldies par iesaistīšanos Sigitai 
Tučai! Īpašs paldies Aijai Alksnei 
par idejas realizāciju!

1.–8. klases skolēni šuva ka-
rodziņus Cēsu pilsētas svētkiem. 
Kopā tika sašūti 120 gab., izman-
tojot auduma atgriezumus un 
nolietotus apģērbus. 

Elita Pakalne,
,,Latvijas skolas somas” 
koordinatore Straupes 
pamatskolā

Latvijas skolas somas pa-
sākumi – šogad attālināti. Un 
varbūt arī labi, jo nekas neap-
draudēja veselību, blakus bija 
klasesbiedri, skolotājas, kas tū-
līt mudināja atcerēties redzēto, 
dzirdēto, sasaistīt to kopā ar mā-
cību stundās apgūto. Un noteikti 
bija jāsalīdzina, vai tas, ko mācī-
jās stundās, ir taisnība.

,,Atmodas dziesmas. 
Dziesmotā revolūcija”

Pirmais pasākums 4.–9. kla-
sei, veltīts 4. maijam – Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarā-
cijas pasludināšanas gadadienai, 
,,Atmodas dziesmas. Dziesmotā 
revolūcija”. Katrā klasē, kurā 
bija vēstures stundas, skanēja 
dziesmas ne tikai no ekrāniem. 
Skolēni dungoja, dziedāja līdzi. 
Te roku rokā savijās mūzika un 
vēsture. Lūk, vēstures skolotājas 
Aivas Gūtmanes atziņu kopsavil-
kums!

,,40 minūšu laikā izskanēja 
13 atmodas laika dziesmas un 
kodolīgs stāstījums par ceļu uz 
neatkarības atgūšanu, par cil-
vēku sāpēm, par kopīgu darbību, 
lai Tu šodien dzīvotu Latvijā!

“Dzimtā valodā ir māte māte/
Dzimtā valodā viss vēl saldāks/

Dzimtā valodā pasmejies pie se-
vis pats” dod drosmi runāt par 
valodas problēmām.

Izrādās – arī aizliegtās dzies-
mas ir bijušas, piemēram, “Zilais 
lakatiņš”, ko dziedāja neatzītie 
leģionāri. Vēlāk gan mājas bal-
lītēs vecvecāki tā klusi dungoja: 
“Atmiņā lakatiņš zilais, mati kā 
saulstaru riets…”

Rokopera “Lāčlēsis” ar sa-
vām lūgsnām pēc brīvības, kur 
Lāčplēsis cīnās ar Melno bruņi-
nieku: “Dzīvību, dzīvību Tēvze-
mei/Nelūdzam – pieprasām!”

Baltijas ceļš un cilvēku ķēde 
cauri trīs, tolaik, republikām ar 
kopīgu mērķi atgūt neatkarību, 
jo: “trīs māsas jūras malā stāv, 
Tās nespēks un nogurums māc./
Tur bradāta zeme un dvēseles, 
Trīs tautu gods un prāts./Bet 
torņos jau likteņa zvani skan, Un 
jūra bangoties sāk./Trīs māsas 
no miega modušās, Par sevi pa-
stāvēt nāk./Atmostas Baltija, at-
mostas Baltija, Lietuva, Latvija, 
Igaunija!”

Tad 1990. gada 4. maijs un 
neatkarības deklarācijas 138 
balsis “Par”, un: “virs galvas mū-
žīgs piena ceļš,/Un mūžīgs ceļš 
zem kājām,/Tas ved uz zemi lai-
mīgo,/Un izrādās – uz mājām.”

Vēl viena cīņa jāuzvar un tās 
ir Barikādes: “Daudz zābaku pa 
zemi staigā/Un manai zemei 
dikti sāp.”

Visbeidzot esam atguvuši 
savu zemi, valodu un pašapziņu: 
“Brīvību Baltijai, brīvību Balti-
jai/Vai sadzirdēsi,/Vai sapra-
tīsi?/Pasaule!/Vai sadzirdēsi?/
Vai sapratīsi?/Atsaucies!”

Ja skolēni dungo līdzi, ja taktī 
kustina kājas, ja saka, ka bija vēr-
tīgi to visu vērot un klausīties, 
tad mērķis ir sasniegts.”

8. klases skolniece Undīne Ku-
prēviča atzīst, ka patikusi ideja 
lekciju pārvērst par koncertu ar 
vērtīgu informāciju par Latvijas 
neatkarības atgūšanu. ,,Nezi-
nāju, ka latviešiem Daugava bija 
goda lieta un ka cilvēki vēlējās to 
aizstāvēt no HES.” Elīza Marena 
Bikše uzsver, ka patika dziesmas 
ar stipriem vārdiem. Skolēnus 
izbrīnīja arī tas, ka bija laiks, kad 
vairākas dziesmas nedrīkstēja 
dziedāt.

Ir svarīgi, ka visu šo nestāsta 
tikai skolotājs, bet to apliecina 
tautā populāri cilvēki. Tad ir pār-
liecība – jā, tā tomēr ir taisnība.

Operetes radošā laboratorija
Kas retam skolēnam nekas 

jauns, jo videospēlēs jau lieto 3D 
brilles, tas lielākajai daļai bija 
pārsteigums. Tāds, ka telpā val-
dīja sadzirdams un sataustāms 
klusums. 

Turpinājums 5. lpp.

Ko mēs šogad izvilkām no 
“Latvijas skolas somas”?

Fotomedības Straupē.

Auduma karodziņu šūšana. Foto: Evija Tiltiņa
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Lolita Žagare,
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas direktore

Izaicinājumiem bagāts ir bijis 
2020./2021. mācību gads Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma pa-
matskolā. Gads īpaši nozīmīgs ar 
to, ka šajā pavasarī norisinājās 
skolas darbības vērtēšanas pro-
cess  akreditācija. Lepojamies, 
ka esam akreditēti līdz 2027.
gadam! Akreditācijas komisija 
attālināti vēroja notiekošo mā-
cību stundās, iepazinās ar skolu, 
kā arī intervēja skolas darbinie-
kus, Pārgaujas novada un skolas 
administrāciju. Jau laikus gata-
vojāmies procesam, nodrošinot 
klasēs datortehniku pārraidei 
un eksperimentāli vērojām ko-
lēģu stundas, izmantojot Google 
Meet platformu. Atbilstoši  valstī 
noteiktajam šajā mācību gadā 
speciālā izglītība tika apgūta ti-
kai klātienē. Skolēni un ģimenes 
par to bija gandarītas. 

Visi esam pieraduši, ka dro-
šības apsvērumu dēļ pedagoģis-
kās padomes sēdes, metodiskās 
dienas un  sanāksmes notiek 
attālināti. Metodiskajā dienā 
ar Dagdas novada Aleksandro-
vas pamatskolu attālināti da-
lījāmies pieredzē ar kolēģiem 
gan par mācību procesa, gan 
ārpusstundu aktivitāšu organi-
zēšanu, kā arī sadarbības vei-
došanu ar vecākiem un skolēnu 
pozitīvas uzvedības veicināšanu. 
Šāda sadarbības forma tiks sa-
glabāta un realizēta arī nāka-
majā mācību gadā, jo paver ie-
spējas sadarboties skolotājiem 
no dažādiem Latvijas reģioniem. 
Vairāki pedagogi papildināja 
savu profesionalitāti, attālināti 
mācoties un iegūstot sertifikātu 
“Kompetenču pieejā balstīts iz-
glītības process, īstenojot spe-
ciālās izglītības programmas.” 

Atskatoties uz notikumiem 

ir gandarījums par to dažādību. 
Mācību gadu sākām ar salie-
dēšanās dienu, izzinošu pārgā-
jienu “Iepazīsti dažādu profesiju 
pārstāvjus”. Visa mācību gada 
garumā skolēni varēja turpināt 
iepazīt savu izvēlēto profesiju, 
izmantojot karjeras spēli “Par-
Prof”. Izmantojām unikālu ie-
spēju apmeklēt attālinātās mā-
cību ekskursijas gida pavadībā. 
Vecāko klašu skolēni papildināja 
savas zināšanas par cilvēku or-
ganismu. Šādā veidā skolēni 
labprāt vēroja nodarbības un 
iesaistījās mācību procesā. 
Esam gandarīti, ka vairākus ga-
dus veiksmīgi sadarbojamies ar 
SIA «ZAAO» Dabas un tehnolo-
ģiju parku «URDA», izmantojot 
piedāvājumu radoši mācīties 
dabaszinātnes. Skolēniem bija 
iespēja domāt, meklēt un atklāt. 

Šogad projekta “Latvijas 
skolas soma” ietvaros esam at-
tālināti vērojuši Ziemassvētku 
koncertu “Ziemassvētki apkārt 
zemeslodei”, koncertlekcijas 
“Atmodas dziesmas” un “Kino 
mūzikas vēsture”. Aktīvi darbo-
jāmies “Sniega dienā”, “BOCCIO” 
un vieglatlētikas sacensībās. In-
telektuāli pilnveidojāmies Galda 
spēļu dienā. Lielu sajūsmu gan 

skolēniem, gan skolotājiem iz-
raisīja skolas pasākumi: “Lielās 
skolas paslēpes”, “Nakts pār-
gājiens”, “Izaicinājumu nedēļa”, 
“Erudīcijas spēle  Latvijai 102” 
un “Lāčplēša dienas stafetes”. 
Esam piedalījušies Latviešu va-
lodas aģentūras rīkotajos kon-
kursos balvās gūstot noderīgas 
spēles. Nosūtīti mākslas darbi 
konkursam “Es dzīvoju pie jū-
ras”. Mācību gads tika noslēgts 
ar ekskursiju “Pamani pozitīvo” 
skolēniem ar labiem sasniegu-
miem mācībās un uzvedībā. Sa-
vukārt Pateicības dienā mācību 
gada noslēgumā tika sumināti 
labo darbu veicēji  skolēni un 
vecāki. Visa mācību gada laikā 
skolēni un skolas darbinieki tika 
iesaistīti arī “Zaļās klases” izvei-
došanā. Skolas apzaļumošana 
tiek realizēta ar šī gada novada 
projekta konkursa atbalstu. Jū-
nija sākumā skola savās mājās ar 
prieku uzņēmām radošo grupu, 
kura veidoja jubilejas pasākumu 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā 40”. 

Liels paldies Raiskuma skolas 
kolektīvam par veiksmīgi aizva-
dītu mācību gadu!  Paldies Pār-
gaujas novada pašvaldībai un vi-
siem, kuri sniedz atbalstu skolai! 

Dana Gaile,
Straupes pamatskolas direktores 
vietniece izglītības jomā

Dodies, cik tālu spēj saredzēt. 
Kad nonāksi galā, spēsi redzēt 
tālāk! 

(T. Kārlails)

Katram notikumam ir sākums 
un ir beigas. Katrs mācību gads 
Straupes pamatskolā ir kā noti-
kums, kā pareizi uzrakstīta eseja 
ar ievadu, iztirzājumu un nobei-
gumu. Katrs jauns mācību gads 
sākas ar jaunām cerībām, ka šis 
noteikti būs labāks par iepriek-
šējo, ar apņemšanos, ar izvirzī-
tiem mērķiem, kā jau sākoties 
jaunajam gadam cilvēki parasti 
dara. Kā sanāca? Katram pašam 
uz šo jautājumu ir vispareizākā 
un visgodīgākā atbilde. 

Sākums bija cerīgs, skola 
atkal klātienē, bērnu atkalre-
dzēšanās, skolotāji apņēmīgi 
sākt ieviest jauno kompetenču 
pieeju 1., 4. un 7. klasē un iedzī-
vināt jauno vērtēšanas pieeju, 
kad uzsvars tiek likts uz pro-
cesu. Viss kā skolā. Taču prieki 
nebija ilgi. Pēc rudens brīvlaika 
oktobrī skolā vairs neatgriezās 
7.–9. klašu skolēni. It kā jau pie-
redzēta situācija – attālinātās 
mācības, taču ticības, ka tas tikai 
uz īsu brīdi, nebija nevienam. 
Skolotāji, apbruņojušies ar pa-
cietību un izturību, sāka dzīvot 
reālo un virtuālo skolas dzīvi – te 
dažas stundas klātienē klasē, te 
tiešsaiste tiem, kas mācās mājās. 

Ziemassvētku laiks vienmēr ir 
cerību un gaišu domu laiks. Taču 
ne šajā mācību gadā. Pagarināts 
ziemas brīvlaiks mazākajām 
klasēm cerības par atgriešanos 
skolā nepiepildīja un attālināti 
sāka mācīties visi. Skarbs un 
nežēlīgs laiks. Visiem – skolē-
niem, vecākiem, skolotājiem. 
Ierobežojumi, mājsēdes, bezce-
rība. Taču skolotājiem jāturpina 
mācīt un skolēniem mācīties, jo 

atlaides jau neviens nedod un 
nedos. Bija kāpumi un kritumi, 
prieki un asaras, centīgs darbs 
un ļaušanās slinkumam un ne-
gribēšanai, motivācija un izmi-
sums. Kompetenču pieejā skolē-
niem jāapgūst caurviju prasmes, 
viena no tām – pašvadīta mā-
cīšanās – attālinātajā mācību 
periodā daļai skolēnu tika attīs-
tīta, tomēr daļai skolēnu tik ļoti 
ir vajadzīgs skolotāja atbalsts, 
padoms, ievirze, skolotāja klāt-
būtne. Un klāt var būt tikai klāt 
esot, to nekādi nevar aizstāt sko-
lotājs datora ekrānā. Tehnoloģi-
jas ir ļoti nepieciešamas, taču tās 
nekad neaizstās cilvēku. Mēs ļoti 
novērtējam ikviena vecāka ie-
saisti attālinātā mācību procesa 
nodrošināšanā, bez jūsu atbal-
sta, palīdzības un pacietības to 
izdarīt būtu daudz grūtāk un sa-
režģītāk, pat neiespējami. 

Cerīgāks kļuva pavasaris, kad 
valdība apstiprināja reģionu 
principa pieeju skolām. Par ik-
dienas ieradumu skolotājiem 
kļuva apskatīt kumulatīvo rā-
dītāju karti SPKC mājaslapā, ar 
cerībām gaidot katras nedēļas 
trešdienu, kad tika pasludinātas 
“drošās” pašvaldības. Sākums 
nebija stabils, skaitļi lēkāja te 
klātienei atļautā, te neatļautā 
robežā. Taču aprīļa sākumā ie-
stājās stabilitāte. Skolā atgriezās 
1.–6. klašu skolēni, 7.–9. klases 
skolu apmeklēja pēc rotācijas 
principa. Mēs esam ļoti pateicīgi 
un priecīgi, ka līdz pat mācību 
gada beigām varējām mācīties 
un strādāt klātienē. Un pēdējās 
skolas dienas pasākums, tāpat 
kā pirmā skolas diena septem-
brī, notika skolas pagalmā vi-
siem skolēniem un skolotājiem 
klātesot. 

Skolas gada loks noslēdzies. 
Un noslēdzies ar labiem rezultā-
tiem. Skolas vidējais vērtējums 
mācībās ir stabils, arī šogad tas 
ir nedaudz virs 7 ballēm. 

Turpinājums 6. lpp.

Turpinājums no 4. lpp.

Klusums sevī ietvēra piesar-
dzību, varbūt pat bailes neno-
krist no krēsla, sajūsmu par visu, 
kas notika virs galvas, apkārt 
telpai, zem kājām. Kuri mācību 
priekšmeti varēja lepoties ar 
mācību stundās apgūtā apstip-
rinājumu? Dabaszinības, māj-
turība/dizains un tehnoloģijas, 
mūzika, literatūra un, protams, 
teātra māksla.

Cirka izrāde ,,Alise 
Brīnumzemē” 1.–3. klasei
Šī pasākuma starptautiskais 

nosaukums ,,Ah ...Liz”, izrā-
des organizatori, vizuālo vide-
omākslas materiālu izstrādājuši  

iluzionisti Dace un Enriko Pecoli. 
Iluzionisti nes Latvijas vārdu pa-
saulē. Viņu izrādes tapšanā pie-
dalījušies izcili Latvijas māksli-
nieki: oriģinālus tērpus radījusi 
Elita Patmalniece, izrādes veido-
šanā iesaistījusies deju grupas 
,,Buras” horeogrāfe Dace Jonele, 
Latvijas Nacionālā teātra buta-
fori un galdnieki, Dailes tātra 
kostīmu šuvēji un parūku meis-
tari, skatuves apavu meistari no 
Rīgas apavu uzņēmuma ,,Ele-
gants”. Arī skatuves dekorācijas 
veidotas un video materiāli ra-
dīti Latvijā. Izrādē bija redzami 
piena dūmu paklāji un galvu rei-
binoši priekšnesumi, specefekti 
un 3D projekcijas, iluzionisma 
māksla (Alises auguma izmēra 

pārvērtības, Cepurnieka triki). 
Pārsteidza gaisa akrobātu šovs. 
Ja arī pirms izrādes skolotāji līdz 
nebija apjautuši visas tēmas, ku-
ras gūs reālu pamatojumu teo-
rijai, tad pēc noskatīšanās droši 
varēja runāt ar skolēniem par 
mākslu, literatūru, mūziku, kino, 
teātri, deju, arhitektūru, dizainu.

Kādam varbūt šķitīs – nu nē, 
Alise taču nav latviešu autora 
darbs. Bet mākslinieki, kas šo 
mūžam aktuālo darbu izvēlēju-
šies parādīt šādā veidā, ir no Lat-
vijas. Latvijā ir iespējams radīt 
pasaulē pieprasītu cirka izrādi. 
Un te mūsu pilsoniskā lepnuma 
izjūta, vēsture, mantojums – Lat-
vija var!

Ko mēs šogad izvilkām no “Latvijas skolas somas”?

Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā noslēdzies 
2020./2021. mācību gads

Mācību darbs Raiskuma skolā

Straupes pamatskolā 
izvērtē aizvadīto 
mācību gadu

Operetes radošā laboratorija. Foto: Elita Pakalne.
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Jolanta Dzene, 
Stalbes pamatskolas direktore
Inese Lunte, 
direktores vietniece mācību 
darbā
Nora Ķibilda-Kinna, 
Ekopadomes vadītāja

 2020./2021. mācību gads ir 
bijis gan būtisku pārmaiņu, gan 
izaicinājumu pilns. Tāpēc mēs 
sakām lielu  paldies ikvienam 
skolēnam un skolotājam un 
katrai skolēnu ģimenei par iztu-
rību un pacietību! Mācību gada 
nogalē skolā notika arī akredi-
tācijas process, un ar lepnumu 
varam ziņot, ka skola un tajā 
realizētās izglītības programmas 
ir akreditētas līdz 2027. gadam. 

11. jūnijā skolas durvis aiz-
vērs vienpadsmit 9. klases ab-
solventi, kuriem gan viss šis mā-
cību gads bijis citāds (ar ieilgušu 
attālināto mācību procesu, ne-
ziņu par eksāmeniem), gan izlai-
dums – atšķirīgs. Varam lepoties 
ar saviem absolventiem, kas ek-
sāmenu vietā gana veiksmīgi no-
kārtoja divus obligātos diagnos-
ticējošos darbus (latviešu valodā 
un matemātikā) un izvēles diag-
nosticējošo darbu svešvalodā 
(krievu vai angļu valodā), kā arī 
skolas liecību konkursā ieguva 
2. vietu, piekāpjoties tikai 5. kla-
sei un 3. vietā atstājot 6. klasi.

Kaut arī pārmaiņu process 
izglītībā un ārkārtas situācijas 
ierobežojumi kopumā ir nesuši 
skolas vidējo sasniegumu lī-
meņa kritumu, daudzi skolēni 
ir sasnieguši ļoti labus rezultā-
tus. Par teicamām sekmēm un 
apzinīgu attieksmi pret mācību 
darbu (vismaz 8 balles un ļoti 
labi apgūti visi mācību priekš-
meti 2.–3. klasē vai vismaz 7 
balles un vidējā atzīme vismaz 
7,8 balles 4.–9. klasē) pateicības 
saņēma 13 skolēni. 5.–9. klases 
skolēni, kam vidējā atzīme ir 
7,8 balles un visos priekšmetos 
saņemtas vismaz 7 balles, sa-

ņēma sudraba liecības, ja vidējā 
atzīme vismaz 9 balles – zelta 
liecības. Šie skolēni ir: A. Ķīse, 
B. Pušinska, E. RasaBerkule, 
M. Rutkovska (2. kl.), I.Bahmanis 
(3. kl.), N.Novikovs, K.Pušinskis 
(4. kl.), zelta liecības saņēma 
E. Dārziņa, E. BalodeNovikova 
(6. kl.), sudraba liecības saņēma 
M. Kuzņecova (5. kl.), L.L. Beļā-
jeva, E. Dārziņš (8. kl.), V. Ruska 
(9. kl.).

Pateicības par labām sekmēm 
mācībās (visos mācību priekš-
metos iegūtas vismaz 6 balles, 
2.–3. klasē labi apgūti visi mā-
cību priekšmeti)  saņēma 22 
skolēni: K. Gleizdāns, B. Kārkliņš, 
M. Rudaks, S. Stivriņa, O Šulcs, 
M.M. Zariņš (2. kl.), D. Auziņš, 
R. Balodis, E. RasaBerkule, 
M. Strēlniece, R. Veips (3. kl.), 
R. Grabis (4. kl.), S. Seikstule 
(5. kl.), A. Baumane, R. Ekerte, 
D.R. Kūlītis (6. kl.), A. Priedīte 
(7. kl.), K.S. Pētersone (8. kl.), 
K Gaspersone, K. Ozola, A.K. Pa-
egle, M. Vimba (9. kl.).

Tāpat mēs lepojamies ar trīs 
skolēnu sasniegumiem starpno-
vadu olimpiādēs, kuras šogad 
notika tikai attālināti, skolēniem 
neierastos apstākļos. K. Gas-
persone ieguva 2. vietu ķīmijas 
olimpiādē 9. klasei (sk. K. Blū-
mentāle), E. Dārziņa ieguva at-
zinību matemātikas olimpiādē 
6. klasei (sk. I. Paegle), K. Ozola 
ieguva 2. vietu angļu valodas 
olimpiādē 9. klasei (sk. M. Jēkab-
sone).

Arī šogad skolā tika izvirzīti 
labākie skolēni atsevišķos mā-
cību priekšmetos, 2. semestrī 
tie ir bijuši: matemātikā – 2. kl. 
A. Ķīse, 4. kl. R. Grabis, N. No-
vikovs, 5. kl. S. Seikstule, 6. kl. 
E. Dārziņa, 7. kl. J. Antonovs,  
8. kl. K.I. Liepiņš, 9. kl. V. Ruska; 
datorikā – 4. kl. R.Grabis, 5. kl. 
S. Seikstule, 6. kl. E. Dārziņa, 
7. kl. K.S. Brūdere, 8. kl. K.I. Lie-
piņš, 9. kl. M.Vimba; sociālajās 
zinībās – 4. kl. K. Pušinskis, 5. kl. 

M. Kuzņecova, 6. kl. A. Baumane, 
7.kl. A.Priedīte; latviešu valodā – 
1.kl. S.M.Želve, 6.kl.  E.Dārziņa, 
8.kl. K.S.Pētersone, 9.kl. V.Ruska; 
literatūrā – 5. kl. S. Seikstule, 
6. kl. E. BalodeNovikova, 7. kl. 
S. Egle, 8.kl. K.S. Pētersone, 9. kl. 
V.Ruska; krievu valodā – 4. kl. 
N. Novikovs, 6. kl. E. BalodeNo-
vikova, 7. kl. S. Egle, 8. kl. K.S. Pē-
tersone, 9. kl. A. Šimkuse; angļu 
valodā – 3. kl. D. Auziņš,  4. kl. 
N. Novikovs, 5. kl. M. Kuzņe-
cova, 6. kl. E. BalodeNovikova, 
9. kl. K. Ozola; vizuālajā mākslā 
– 6. kl. E. Dārziņa, 7. kl. S. Egle, 
8. kl. L.L. Beļājeva, 9. kl. A. Šim-
kuse; ķīmijā – 8. kl. K.I. Liepiņš, 
9. kl. K Gaspersone, V. Ruska; 
ģeogrāfijā – 7. kl. A. Priedīte, 
8. kl. E. Dārziņš, 9. kl. V. Ruska; 
bioloģijā – 7. kl. K.S. Brūdere, 
8. kl. L.L. Beļājeva, 9. kl. V. Ruska; 
sportā – 1. kl. A. Sidjukina, J. Gul-
bisUrbāns, 2. kl. B. Kārkliņš, 
3. kl. R. Balodis, 4. kl. K. Pu-
šinskis, 5. kl. M. Kuzņecova, 
6. kl. E. Dārziņa, R. Ekerte, 8. kl. 
L.L. Beļājeva, 9. kl. V. Ruska; māj
turībā un tehnoloģijās/dizainā 
un tehnoloģijās – 5. kl. M. Kuz-

ņecova, 6. kl. E. Dārziņa, R. Frī-
denšteins, 7. kl. A. Priedīte, 8. kl. 
L.L. Beļājeva, 9. kl. K. Ozola; mū-
zikā – 3. kl. D. Auziņš, 4. kl. N. No-
vikovs, 5. kl. S. Seikstule, 6. kl. 
E. Dārziņa, 7. kl. A. Priedīte, 8. kl. 
E. Dārziņš, 9. kl. K. Gaspersone; 
Latvijas vēsturē – 6. kl. E Dār-
ziņa, 8. kl. L.L. Beļājeva, 9. kl. 
K. Ozola; pasaules vēsturē – 6.kl. 
E. BalodeNovikova, 9. kl. D. Mo-
cāns. 

Sarežģītajos apstākļos tur-
pinājām izmantot dažādu pro-
jektu piedāvātās iespējas. Vairā-
kiem bērniem nozīmīgs atbalsts 
mācību priekšmetos, kuros ir 
vislielākās grūtības, bija indi-
viduālās konsultācijas projekta 
PuMPuRS (Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai, ESF projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros, 
tāpat atbalsts gan talantīga-
jiem skolēniem, gan skolēniem 
ar mācīšanās traucējumiem un 
grūtībām bija otra projekta – 
Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai, SAM 
8.3.2.2/16/I/001 – ietvaros rea-
lizētās nodarbības. Lai arī šogad 

projekta “Latvijas skolas soma” 
ietvaros piedzīvot kultūras no-
tikumus nācās galvenokārt caur 
ekrāniem, tomēr skolēniem šī 
pieredze, skatoties dažādas lat-
viešu filmas, piedaloties kon-
certlekcijās un kinolektorijos, 
ir bijusi vērtīga – uzzināti inte-
resanti fakti, iepazīti animācijas 
filmu tapšanas pamati, bijuši 
pārsteiguma un pārdomu brīži, 
gūtas vērtīgas atziņas. 

Šogad mācījāmies arī svētkus 
svinēt un pat sporta dienas rea-
lizēt tiešsaistē – kaut formāts 
neierasts, prieks par to, ka kopī-
bas sajūtu un svētku noskaņu iz-
dodas radīt. Un, protams, visiem 
ieguvums ir gan video filmēšanas 
un veidošanas prasmju uzlabo-
šana, gan prasmes uzstāties tieš-
saistē pieredze. Sīkāka informā-
cija par projektiem un dažādiem 
pasākumiem skolas mā jas lapā 
https://stalbe.edu.lv/.

Spītējot pandēmijas radī-
tajiem apstākļiem, savu darbu 
2020./2021. mācību gadā tur-
pināja arī Stalbes pamatskolas 
Ekopadome. 

Turpinājums 7. lpp.

2020./2021.mācību gads Stalbes pamatskolā

Turpinājums no 5. lpp.

21 skolēns – Undīne Kuprē-
viča, Lote Lamberte, Rinalds 
Ruža, Ieva Vanaga, Megija Zīle 
(8. klase), Terēze Turlaja, Ro-
berts Briška (7. klase), Katrīna 
Šulce, Renārs Ruža, Kristofers 
Čerņavskis (6. klase), Emīlija 
Izmailovska (5. klase), Andris 
Millers (4. klase), Klāvs Māriņ-
jēkabs, Mārtiņš Izmailovskis, 
Ance Kaņepe (3. klase), Kārlis 
Kandavnieks, Rihards Rudzītis, 
Māris Tučs, Gatis Vītols, Jānis 
Turlajs, Raivis Zariņš (2. klase) – 
saņēma Zelta un Sudraba liecī-
bas, kas ir apliecinājums atbil-
dīgam mācību darbam. Īpašs 
paldies skolotājai Anitai Lazdā-
nei par 2. klases visu skolēnu 
(puišu!) augstajiem sasniegu-
miem ikdienas darbā. Vislielākā 
cīņa bija jāuzvar vismazākajiem 
skolēniem – pirmīšiem, jo mācī-

ties mājās, kur ir mamma, spē-
les, citas interesantas nodarbes, 
ir nesaprotami. Kāda skola, ja 
esmu mājās? Vislielākais paldies 
1. klases skolotājai Sanitai Kārk-
liņai par nenogurstošu, profesio-
nālu un iejūtīgu pieeju darbā ar 
katru skolēnu. Ir notikusi Ama-
tas apvienotā novada olimpiāde 
latviešu valodā, kurā, skolotā-
jas Elitas Pakalnes sagatavotas,  
9. klases skolnieces Beāte Līga 
Novosada ieguva 2. vietu un Ni-
kola Zaķe – Atzinību, Beāte ie-
guva Atzinību arī Starpnovadu 
angļu valodas olimpiādē (sko-
lotāja Dana Gaile), Starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 6. klases 
skolēnam Renāram Ružam Atzi-
nība (skolotāja Zane Berga). Arī 
šogad mūsu skolas skolēni pie-
dalījās starptautiskajā matemā-
tikas konkursā “Ķengurs”, kurā 
2. klases skolēni  Jānis Turlajs un 
Māris Tučs ieguva 1. vietu Latvi-

jas mērogā (no 1483 dalībnie-
kiem).

Īpaši izcils sniegums šajā 
konkursā bija 1.klases skolē-
nam Robertam Dāboliņam, kurš 
pildīja 2. klases uzdevumus un 
ieguva 1. vietu skolā un 1. vietu 
Latvijā starp visiem 2. klašu sko-
lēniem kopskaitā 1483. 6. klases 
skolēns Renārs Ruža, skolotāju 
Ivetas Adamsones un Daigas 
Kreituzes atbalstīts, piedalījās 
Latvijas Republikas Satversmes 
organizētajā skolēnu zīmējumu 
un domrakstu konkursā un ie-
guva Atzinību un vērtīgas balvas. 
Renārs un viņa klasesbiedrene 
Katrīna Šulce ieguva Atzinību LU 
Neklātienes matemātikas skolas 
Mazās matemātikas universitā-
tes Jauno matemātiķu konkursā, 
un 7.klases skolniece Terēze 
Turlaja šajā konkursā ieguva 
2.vietu. Roberts Briška (7. klase) 
ieguva 1. vietu Cēsu novada 

Straupes pamatskolā izvērtē aizvadīto mācību gadu
skolu audzēkņu literārās jaunra-
des konkursā “Laime ir dzīvot”. 
Negaidīta iespēja pavērās un 
lielisks rezultāts sanāca 9.klases 
meitenēm folkloristēm Beātei 
Līgai Novosadai un Annijai Eglī-
tei. Viņas, skolotājas Gaļinas Mil-
leres iedvesmotas un izskolotas,  
piedalījās XII Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
Folkloras programmas ,”Rotā 
bite, rotā saule” tradicionālās 
muzicēšanas video konkursā 
“Klaberjakte 2021” pusfinālā, 
meiteņu darbs tika novērtēts un 
izvirzīts finālam. Radošu ideju 
nekad neapsīkst floristikas sko-
lotājai Ilonai Čerņavskai, arī šo-
gad ir lieliski sasniegumi VISC 
Rīgas vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas darbu konkursā 
“RADI ROTĀJOT”, kurā 5.klases 
meitenes Elisa Kārkliņa, Emīlija 
Izmailovska, Jūlija Keita Midika, 
Gerda Vingre un Dārta Alksne 

ieguva 2.pakāpi. Šī mācību gada 
skolēnu sasniegumi rāda, ka at-
tālinātās mācības nav šķērslis, 
ja ir mērķtiecība, atbildība un uz 
izaugsmi vērsta attieksme.

Septiņi 9. klases skolēni jau ir 
saņēmuši apliecības par pama-
tizglītību. Vēsturiski nozīmīgas 
apliecības, jo ir pēdējās, kurās 
ir ieraksts Pārgaujas novads. 
Tās šoreiz tika izsniegtas bez 
ierastā izlaiduma,  taču ar indi-
viduālu un īpašu pieeju katram 
absolventam. Nu viņiem katram 
atsevišķi savs ceļš tālāk ejams, 
savi mērķi piepildāmi, savas vir-
sotnes jāiekaro.

Ir vasara, tuvojas Saulgriežu 
laiks. Lai katram, kurš ir saistīts 
ar Straupes pamatskolu, izdodas 
atpūsties pēc izaicinājumu pilnā 
gada, uzkrāt spēkus un uzņemt 
enerģiju rudenim, jo tas nāks ar 
jauniem izaicinājumiem, iespē-
jām un pārsteigumiem.

Pēdējā skolas diena Stalbes pamatskolā.

https://stalbe.edu.lv/
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Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti 60 kultūras un da-
bas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, 
muzeji, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, plud-
males un citas vietas. Visi šie objekti sarindoti septiņos kultū-
ras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot, var atrast un 
izprast Latvijas unikālās vērtības. Vienā no septiņiem ceļiem 
kā objekts iekļauta arī Ungurmuiža. 

Aicinot epidemioloģiski drošā veidā apmeklēt jaunos tū-
risma objektus, Kultūras ministrija izveidojusi informatīvo 
kampaņu “Atrastā Latvija”. Tās laikā ikvienam būs pieejama 
mājaslapa atrastalatvija.lv, kurā iespējams uzzināt vairāk par 
atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas manto-
juma objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, gūt prak-
tisku informāciju par objektu apmeklējumu un piedalīties 
Latvijas atrašanas spēlē. 

Spēles “Atrastā Latvija” ietvaros, reģistrējot savu apmeklē-
jumu, novērtējot objektu, kā arī atbildot uz jautājumiem par 
to, būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas 
nakšņot un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā vai Ungur-
muižā vai lidot ar Zērgli Siguldā. Sīkāk par spēles noteiku-
miem lasi šeit!

“Paveiktais ir nozīmīgs ne tikai šodienas skatījumā, tas 
ļaus saglabāt un nodot unikālās Latvijas dabas un kultūras 
mantojuma vērtības arī nākamajām paaudzēm. Vēlos pateik-
ties visiem iesaistītajiem par paveikto darbu, bet Latvijas ie-
dzīvotājus aicinu aut kājas un doties ceļā! Lai arī esmu daudz 
ceļojis pa Latviju, tomēr ikreiz sastopos ar jauniem un ne-
gaidītiem atradumiem – esmu pārliecināts, ka līdzīgi jutīsies 
ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš apmeklēs atjaunotos un jau-
nuzceltos objektus”, aicina kultūras ministrs Nauris Puntulis. 

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. 
gada divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un 
dabas mantojuma objektus 40 Latvijas pašvaldībās, kā arī 
veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakal-
pojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl turpinās, un tie tiks 
pilnībā pabeigti 2022. gada nogalē. No kopumā ieguldītajiem 
67 965 274,81 eiro, 34 913 795,12 eiro ir Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi, bet 33 051 479,69 eiro ir 
valsts un pašvaldību ieguldījumi. Finansējumam varēja pie-
teikties pašvaldības no visas Latvijas, izņemot Rīgu, piesais-
tot projektu partnerus. Dalībnieku izvēle notika, izvērtējot 
ieceru starptautisko un nacionālo nozīmību, kā arī sasaisti ar 
pašvaldību attīstības stratēģijām. 

Kultūras ministrija aicina būt atbildīgiem un, apmeklējot 
objektus, ievērot valstī spēkā esošos epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumus.  

Kultūras ministrija administrē Eiropas Savienības fondu 
līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktos ERAF 
ieguldījumus Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas man-
tojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā. 

Informāciju sagatavoja:
Kultūras ministrija

Zane Bērziņa,
idejas autore un projekta īstenotāja

Novadā ir tik daudz skaistu 
vietu, par kurām ne visi zina, kā arī 
tik daudz cilvēku, kuriem ir ko sacīt 
pārējiem un kuros ir vērtīgi ieklau-
sīties. KLAUSĪTIES vispār ir svarīgi, 
vai ne? Tas jau ne vienmēr nozīmē 
piekrist, taču ir jāmāk uzklausīt arī 
tas kaimiņš, kurš domā pavisam at-
šķirīgi, jo tas veido cieņpilnas attie-
cības savā starpā.

Tādēļ trīs dažādās vietās Pār-
gaujas novadā tiks uzstādīta insta-
lācija – alternatīvais informācijas 
apmaiņas dēlis “Tarkšķis“.

Mākslas instalācija – 
alternatīvais informācijas 
dēlis “Tarkšķis“

Tas vis nebūs tāds dēlis, kas ti-
kai stāstīs — uz tā varēs arī pats 
ko uzrakstīt. Proti, ikviens varēs 
dalīties ar vēlējumiem, savām pār-
domām, interesantiem faktiem un 
nākotnes vīzijām par novadu un ie-
dzīvotājiem. Katram šo četru dienu 
laikā būs iespēja uzrakstīt kaut ko 
no sevis. Varēs arī uzņemt fotogrā-
fiju, kad pats rakstītājs, klausītājs ir 
daļa no instalācijas.

“Tarkšķis“ atradīsies trīs no-
vada vietās, kas ir nedaudz pie-
mirstas, taču izceļamas un ar savu 
stāstu. Raiskumā “Tarkšķi“ varēs 
meklēt “Biekās“ jeb “Sak nītēs“, kur 
tika uzņemta filma „Limuzīns Jāņu 

nakts krāsā“, Rozulā tas atradīsies 
pie Rozbeķu pils medību namiņa, 
savukārt Straupes “Tarkšķis“ būs 
novietots pie Melnezera.

Ieplāno laiku 16.–20. jūnijā, lai 
kopīgi pavēstītu ko svarīgu apkār-
tējiem un publicējot attēlus soci-
ālajos medijos piedalies konkursā!

Objekti būs apskatāmi visas va-
saras garumā.

Vairāk informācijas: Pārgaujas 
novada facebook lapā un instagram 
profilā @tarkskis 

*Finansējumu nodrošina Pār-
gaujas novada pašvaldība, at-
bilstoši Kultūras projektu kon-
kursa nolikumam.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

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

Turpinājums no 6.. lpp.

Rudenī klašu pārgājienos sko-
lēni iepazinās ar plogingu (videi 
draudzīgs sporta veids: atkritumu 
vākšana skriešanas vai pārgājiena 
laikā), bet Ekoskolu rīcības dienās 
aicinājām novadniekus dalīties 
ar saviem zaļajiem darbiņiem. Tā 
kā par šī mācību gada Ekoskolu 
galveno tēmu bijām izvēlējušies 
pārtiku, tad izveidojām vides ko-
deksu ar dažādiem padomiem, kā 
ēst videi draudzīgāk. Attālināto 
mācību laikā padziļināti pētījām, 
kas ir veģetārisms, piedalījāmies 
veģetāro recepšu konkursā, kurā 
skolēniem bija jāpagatavo kāds 
veģetārs ēdiens un jāizveido tam 
reklāma. Vislabāk veicās M. Kuzņe-
covai (5. klase). Lieldienās skolēni 
mācījās krāsot olas ar dabas mate-
riāliem un piedalījās Ekopadomes 
aktīvistu organizētajās tiešsaistes 
joku kaujās par skaistāko Lieldienu 
olu. Visaizraujošāko joku stāstu iz-

devās sacerēt R. Balodim (3. klase).
Šajā mācību gadā noslēdzās 

projekts “Waste Art”, kura ietvaros 
rudenī sākumskolas skolēni, spē-
lējot īpašu cirka spēli, mācījās, kā 
samazināt atkritumu daudzumu, 
bet ziemā veidoja radošos dar-
bus no otrreizējiem materiāliem. 
Kā ierasts, turpinājām arī dalību 
DTP URDA rīkotajās akcijās. Šajā 
mācību gadā čaklākie atkritumu 
šķirošanas akcijas dalībnieki bija 
3. klases skolēni K.K. Frīdenšteina, 
R. Gūtmanis un I. Bahmanis. Sko-
lēni saņēma vērtīgas balvas no DTP 
URDA. Savukārt 8. klases skolēni 
piedalījās kampaņas “Radi, lieku 
neradot” video lekcijās.

Lai efektīvi informētu par vides 
izglītības aktivitātēm arī attālināto 
mācību laikā, Ekopadome šajā mā-
cību gadā izveidoja divas EKO ziņu 
video sērijas. Šajos video skolēni 
un skolotāji ar nelielu humora 
piedevu stāsta par svarīgākajām 
Ekoskolu norisēm Stalbes pamat-

skolā, kā arī sniedz izglītojošus 
padomus vides jautājumos. Īpašs 
paldies par aktīvu iesaisti ziņu 
veidošanā 5. klases skolniekiem 
R. Strazdiņam un S. Seikstulei! EKO 
ziņas iespējams noskatīties Stalbes 
pamatskolas mājaslapas https://
stalbe.edu.lv/ Ekoskolu sadaļā, kā 
arī Stalbes pamatskolas Facebook 
lapā.

Jūnijā sākumā atjaunojām Stal-
bes pamatskolas Ekopadomes 
Facebook lapu https://www.face-
book.com/StalbeEKO. Turpmāk 
informāciju par Ekopadomes dar-
bību un vides aktualitātēm publi-
cēsim šajā lapā. 

Bet nu jau sākusies vasara. Lai 
katram izdodas saņemt to gaismu 
un siltumu, pēc kura esam izslā-
puši, atgūt spēkus, ko esam iztērē-
juši! Lai katrā mājā un sirdī mājo 
smaids, prieks un vēlme ieprieci-
nāt, palutināt citam citu, jo, kā zi-
nāms: “Dodot gūtais neatņemams!” 
Tiksimies septembrī!

2020./2021.mācību gads 
Stalbes pamatskolā

https://stalbe.edu.lv/
https://stalbe.edu.lv/
https://www.facebook.com/StalbeEKO
https://www.facebook.com/StalbeEKO
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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.

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

Pirms 40 gadiem Raiskuma 
pagastā notika leģendārās, vi-
siem labi zināmās režisora Jāņa 
Streiča filmas “Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā” filmēšana. Filmu va-
rētu pat dēvēt par Latvijas kino 
leģendu, jo gandrīz katrs latvie-
tis var nosaukt vismaz piecus 
citātus no filmas, kā arī ik gadu 
ap Jāņu laiku vismaz vienu reizi 
to noskatās. 

Cerot uz labvēlīgāku epide-
mioloģisko situāciju valstī, bija 
plānots vērienīgs vislatvijas 
Jāņu pasākums “Limuzīnam Jāņu 
nakts krāsā – 40” Raiskuma pa-
gasta “Biekās” jeb “Saknītēs” kā 
māju pazīstam filmā. Tomēr, sa-
protot, ka joprojām pastāv strikti 
pulcēšanās aizliegumi, tika lemts 
Limuzīna 40. gadadienu atzīmēt, 
filmējot koncertuzvedumu “Mū-
žam jaunais Limuzīns”, ko tele-
vīzijas ekrānos būs iespējams 
redzēt Jāņos. Koncertuzvedumā 
skatītāji varēs dzirdēt tautā iemī-
ļotas latviešu dziesmas populāru 

Kinofilmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 
40. gadadiena tiks atzīmēta ar koncertuzvedumu 
“Mūžam jaunais Limuzīns” televīzijas ekrānos

latviešu aktieru izpildījumā, kā 
arī redzēt tos aktierus, kuri filmā 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” at-
veidojuši lomas – Diānu Zandi, 
Baibu Indriksoni, Olgu Dreģi, 
Līgu Liepiņu, Uldi Dumpi, Gun-
daru Āboliņu. 

Filmēšana vairāku dienu ga-
rumā norisinājās tajā pašā vietā, 
kur pirms 40 gadiem – Raiskuma 
pagasta “Biekās” –, un tajā iesais-
tījās ne tikai filmēšanas grupa, 
bet arī Pārgaujas novada paš-
valdība, nodrošinot filmēšanas 

Mūzika ezerā
Ar vakara griezēm un vēja mieru 10. jūlijā Raiskuma ezerā uz plosta vakara muzikāli medita-

tīvo un mistērisko noskaņu radīs grupa “ELEMENTS”.
Plkst. 20.30 pasākuma sajūtas iesildīs arfas un čella skaņas. Duets “Infini” – Dārta Zvanere un 

Ieva Šķendere.
Plkst. 21.00 Atskanēs četru stihiju GAISS, ŪDENS, ZEME, UGUNS raksturi mūzikā. Caur kokles, 

ģitāras, ksilafona, gongu, bungu ritmu, vairāku netradicionālu instrumentu skaņām un balss dzie-
dājumiem. Mūziķi Kamēlija Straume, Reinis Reķis, Emīls Aļļens rada sintēzi dabā un sirds mūzikā.

Ieeja no kempinga “APAĻKALNS”.  Iespēja vakaru baudīt ezera krastos, savā laivā vai supā.
Lūdzu sekojiet informācijai Pārgaujas novada mājaslapā, informēsim, ja būs kādas izmaiņas.
Koncerts tiks organizēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 
*Finansējumu nodrošina Pārgaujas novada pašvaldība, atbilstoši Kultūras projektu konkursa nolikumam.

grupai naktsmītnes, ēdināšanu 
un apskaņošanu, kā arī novada 
iedzīvotāji, kuri filmēšanas vaja-
dzībām nodrošināja rekvizītus – 
Mārtiņš un Zane Martinsoni, Z/S 
“Eicēni”, Jānis Plūme, Madara 
Muižniece, Ingrīda Birzniece, 

Iveta Adamsone, Aija Strazdiņa, 
Teresija un Ādolfs Kindzuļi, Lilija 
Čerņavska. 

Koncertuzveduma filmēšanas 
pēdējā dienā norisinājās arī fil-
mēšanas grupas tikšanās ar paš-
valdības un mediju pārstāvjiem. 
Tajā Pārgaujas novada pašval-
dību pārstāvēja domes priekšsē-
dētājs Hardijs Vents, sveicot gan 
aktierus, kas pirms 40 gadiem 
filmējās filmā, gan tos, kas šogad 
koncertuzvedumā, gan arī visus 
filmēšanas procesā iesaistītos, 
tajā skaitā režisori Ditu Torsteri, 
scenārija autoru Miku Frišfeldu 
un producentu Sandi Mohovi-
kovu, kā arī novērtēja veiksmīgo 
sadarbību. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
izsaka pateicību novada iedzī-
votājiem par atsaucību rekvizītu 
sagādāšanā, kā arī aicina visus 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 
cienītājus Jāņu laikā noskatīties 
gan kinofilmu, gan tikko tapušo 
koncertuzvedumu “Mūžam jau-
nais Limuzīns”, kas pirmizrādi 
televīzijas ekrānos, kanālā TV3, 
piedzīvos jau drīz – 24. jūnijā ar 
atkārtojumu 27. jūnijā. 

Kapu svētki
Pārgaujas novada kapsētās

17. jūlijā Straupes pagastā
• Plkst. 13.00 Pārupes kapos
• Plkst. 14.00 Vecajos kapos

31. jūlijā Stalbes pagastā
• Plkst. 13.00 Daibes kapos

7. augustā Raiskuma pagastā
• Plkst. 13.00 Unguru kapos
• Plkst. 14.00 Strīķu kapos
• Plkst. 15.00 Lenču kapos
• Plkst. 16.30 Raiskuma kapos

17. jūlijā plkst. 21.00
Pļavā pie Straupes sporta zāles

Grupa

LAIKA UPE
Ieejas maksa 5.00
Biļetes iespējams iegādāties 
tikai iepriekšpārdošanā, 
zvanot pa tālr. 26359939

*Lai apmeklētu pasākumu, jābūt vakcinētam vai Covid-19 izslimojušam, vai ar pēdējo 48h laikā veiktu negatīvu testu.

Foto: Sandis Mohovikovs
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