
CĒSU NOVADA PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PĀRGAUJAS 
VĒSTIS NR. 149 • 2021. GADA 26. NOVEMBRĪ

Pārgaujas apvienības pārvalde

Šogad, līdzīgi kā pērn, Lāč
plēša dienas piemiņas pasākumi 
Pārgaujas teritorijā noritēja klusi 
un publiski pasākumi netika rī
koti.

Kā ierasts, pieminot 1919. 
gada vēsturiskās kaujas un godi
not Latvijas Brīvības cīņās kritu
šos, 11. novembra rītā Pārgaujas 
apvienības pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāja Maruta 
Drubiņa svinīgi nolika ziedus un 
dedza sveces publiskajās piemi
ņas vietās Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagastos  pie piemi
nekļa Brīvības cīņās kritušajiem 
karavīriem Raiskuma kapos, pie 
pieminekļa Vīlandes skolnieku 
rotas karavīriem Stalbē un pie 
Ziemeļlatvijas atbrīvotāju piemi
nekļa Plācī.

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Maruta Drubiņa  noliek ziedus, lai 
pieminētu kritušos varoņus. 

Lāčplēša dienā godināti kritušie 
varoņi 

Tāpat arī, pieminot un godinot 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, 
tika apmeklētas to kapa vietas, 
kas atrodas Pārgaujas teritorijā, 

Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Lai arī bez ierastās kopā sa
nākšanas, tomēr patriotiski un 
vienoti domās par Latviju esam 
aizvadījuši valsts svētkus. Pal
dies visiem, kuri šajā ierobežo
jumu laikā ar savu darbu un iz
domu spēja radīt svētku sajūtu 
visā novadā. Brīvdienās bija 
prieks redzēt Cēsīs daudz viesu 
un dzirdēt viņu atzinīgo vērtē
jumu iedvesmojošajam stāstam, 
ko radīja gaismas objekti vecpil
sētā.  

Svētki ir laba iespēja teikt 
paldies tiem pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem, kuru veikums šo
gad bijis īpaši pamanāms un uz
teicams. Pērn iedibinājām jaunu 
tradīciju – pasniegt augstāko 
apbalvojumu, piespraudi ‘Sud
raba bruņinieks”. Šogad balvai 
tika pieteikti vairāk nekā 50 pre
tendenti, un droši varu teikt, ka 
visi bija šīs atzinības cienīgi. Pēc 
vienbalsīga vērtēšanas komisijas 
lēmuma “Sudraba bruņinieku” 
sa  ņēma Izglītības pārvaldes va
dītāja Lolita Kokina. Šogad viņa 
papildus tiešajiem pienākumiem 
vadīja vakcinācijas norises orga
nizēšanu novadā, pēc vēlēšanām 
pildīja arī pašvaldības izpild
direktora pienākumus. Apbrīno
jamas darba spējas, atbildība un 
precizitāte pienākumu izpildē – 
tās ir kvalitātes, kas raksturo 
Lolitu.

Turpinās pašvaldības budžeta 
izstrāde nākamajam gadam. No
vembrī iestādes un pārvaldes 
iesniegušas savus finanšu pie
prasījumus nākamajam darba cē
lienam. Kā jau ierasts, vajadzību 
ir krietni vairāk nekā budžeta 
iespēju, tāpēc gaidāms spraigs 
un novatorisks darbs, lai taptu 
līdzsvarots, pamatots un novada 
attīstību stimulējošs budžets. 
Pirmo reizi to veidojam apvieno
tajam novadam, kas nozīmē, ka 
būs jāmācās sabalansēt dažādas 
vajadzības, dažādu pieeju priori
tāšu noteikšanā un pieprasījumu 
izstrādē. Domāju, ka domes de
putāti, kuri strādā Budžeta ko

Prieks par paveikto un drosmīgas 
ieceres turpmākajam

misijā, un pašvaldības speciālisti 
veiksmīgi tiks galā ar šo izaicinā
jumu.

Straujiem soļiem turpinām no
vada jaunās pārvaldes struktūras 
veidošanu. Amatā apstiprināti 
apvienotās Pašvaldības polici
jas, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, 
Būvvaldes, Dzimtsarakstu noda
ļas vadītāji, izveidota šo iestāžu 
darbības struktūra. Tāpat ap
stiprinātas centralizētas Finanšu, 
IT, Attīstības, Komunikācijas un 
Juridisko pārvalžu struktūras un 
sākts darbinieku izvērtējums, lai 
janvārī tās jau varētu sākt darbu 
jaunā veidolā.

Gribu akcentēt, ka visas ap
vienību pārvaldes turpina darbu 
vēsturisko novadu robežās arī 
pēc 1. janvāra. Klientu apkalpo
šanas centri, maksājumu pie
ņemšanas punkti, bibliotēkas, 
izglītības iestādes, sociālie pa
kalpojumi, kultūras iestādes būs 
pieejamas kā ierasts. Tāpat vie
tējās pārvaldes rūpēsies par ko
munālajiem pakalpojumiem un 
īpašumu apsaimniekošanu.

Novembrī Latvija saņēma pir
mās Somijā ražotās “Patria” 6 x 6 
bruņumašīnas. Abu valstu Aiz
sardzības ministriju noslēgtais 
līgums paredz sadarbību to iz
strādē un attīstībā. Nozīmīgi, ka 
viena no militārajām ražotnēm 
būs arī Cēsīs. Tas dos gan darba 
vietas, gan labas iespējas nopiet
nas ražošanas nozares attīstībai 
mūsu novadā.

Raiti virzās Cēsu Valsts ģim
nāzijas ēkas interjera un telpu 
plānojuma projekta izstrāde. 
Pašvaldības piesaistītā arhitekte, 
interjera speciāliste Gunta Auk
mane veikusi pamatīgu darbu, 
izvērtējot un piedāvājot risinā
jumus, kā panākt telpu estētisko 
un funkcionālo labiekārtojumu. 
Tapis saprotams un, ļoti ceru, vi
sām pusēm pieņemams priekšli
kums. Un jau drīz varēsim ķerties 
pie tehniskā projekta izstrādes 
un rekonstrukcijas darbiem.

Vēl vienam svarīgam izglītī
bas projektam – Kosmosa izziņas 
centram Cīrulīšos – novembra 
no galē svinīgi likts pamatak
mens. Būv konstrukciju montāža 

objektā notiek tempā, celtnieki 
dara visu, lai līdz noturīgam sa
lam tiktu zem jumta. Paralēli no
ris arī centra topošo mācību pro
grammu un eksponātu izstrāde.

Savukārt Saules ielas rajonā 
“Siguldas būvmeistars” nodevis 
jaunajiem iemītniekiem jau otro 
daudzdzīvokļu namu. Pavasarī 
celtnieki solīja, ka ēku nodos 
25. novembrī, un solījumu izpil
dīja. Par šādu precizitāti, īsteno
jot projektus publiskajā sektorā, 
pagaidām varam vien sapņot. Ir, 
no kā mācīties!

Paldies visiem novada iedzī
votājiem, kuri novembrī saspa
rojušies un sākuši vakcināciju. 
Aicinu arī tos, kuri vēl šaubās, vi
ņiem pievienoties, lai mēs visi va
rētu justies drošāk, iet uz darbu, 
skolu, teātri un kafejnīcu. Kopā 
strādāt un kopā svētkus svinēt! 

Jo klāt jau Advente – pār
domu, izvērtēšanas un piedo
šanas laiks. Lai tas ir piepildīts, 
mierīgs un lai Ziemassvētkus 
sagaidām ar prieku par paveikto 
un drosmīgām iecerēm turpmā
kajam!

No 15. novembra Pārgau
jas apvienības pārvaldē esošās 
bibliotēkas ir atsākušas klientu 
apkalpošanu un pakalpojumu 
sniegšanu klātienē.

Vēršam uzmanību, ka mainīju
šies Straupes un Stalbes biblio
tēku darba laiki. 

Straupes pagasta bibliotēka 
klientus apkalpos tikai otrdienās 
un ceturtdienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00 (tālr. 64132252).

Stalbes pagasta biblio-
tēkā klientus apkalpos (tālr. 
65826760):
•	 pirmdienās	no	plkst.	8.00	līdz	

17.00;
•	 trešdienās	no	plkst.	14.00	līdz	

18.00;
•	 piektdienās	no	plkst.	8.00	līdz	

16.00.
Grāmatu izsniegšanas punkts 

Rozulas Tautas namā darbosies 
trešdienās no plkst. 8.00 līdz 
13.00.

Raiskuma pagasta bibliotēka 
klientus apkalpos darba die
nās pēc ierastā darba laika (tālr. 
64127832).

Lūdzam ņemt vērā, ka sais

tībā ar valstī noteiktajiem iero
bežojumiem un epidemioloģis
kajām prasībām, klātienē klienti 
tiek apkalpoti “zaļajā režīmā” jeb 
uzrādod pārslimošanas vai vak
cinācijas sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu. 

Bibliotēka var sniegt grāmatu 
apmaiņas pakalpojumus apmek
lētājiem bez vakcinācijas/pārsli
mošanas sertifikāta, ja:
•	 pakalpojums	tiek	sniegts	indi

viduāli vai 1 mājsaimniecībai;
•	 telpās	 vienlaikus	 neatrodas	

citas personas; 
•	 apmeklējums	 tiek	 organizēts	

pēc iepriekšēja pieraksta;
•	 telpā	personai	vismaz	15	m2;
•	 visi	 pareizi	 lieto	 sejas	 masku	

un īsteno citus vispārējos dro
šības pasākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 

personām bez Covid19 sertifi
kāta par apmeklējumu jāvienojas 
individuāli, zvanot attiecīgajam 
bibliotēkāram uz iepriekš minēto 
tālruņa numuru. 

Visiem apmeklētājiem ieeja 
bibliotēka tikai ar sejas aizsarg
maskām.

un svinīgā piemiņas brīdī nolikti 
ziedi. Pārgaujas kapsētās kopā 
ir deviņas Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru atdusas vietas.

Bibliotēkas atsākušas klientu 
apkalpošanu klātienē



2

Uzmanību! 
Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka šā gada 
30. novembrī tiks slēgti pārvaldes maksājumu konti 
AS “Citadele banka” un AS “Swedbank” bankās.

Maksājumus SEB Bankas kontā varēs veikt līdz 29.12.2021.

Pēc 01.01.2022. tiks paziņoti jauni CĒSU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS norēķinu konti, kuros varēs veikt maksājumus.

Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot AS “SEB banka” 
norēķinu kontu, kas paliek nemainīgs. 

Rekvizīti maksājumu veikšanai: 
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90009116276
Konta nr. LV06 UNLA 0050 0143 0775 8

Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
 Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas apvienības pār
valde ir iesniegusi pretenziju 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un 
SIA “Projekts 3” par autoceļa P14 
“Umurga – Cēsis – Līvi” pārbūves 
projektā paredzēto Parka ielas 

pieslēguma slēgšanu. 
Šā gada 22. oktobrī Cēsu 

novada Pārgaujas apvienības 
pārvaldē tika saņemta projekta 
izstrādātāju SIA “Projekts 3” vēs
tule, kurā minēts, ka pēc CSDD 
Ceļu drošības audita atzinuma 
ieteikts slēgt Parka ielas pieslē
gumu tiešā autoceļu A3 un P14 
krustojuma tuvumā. Kā iemesls 
ticis uzsvērts, ka pieslēgums ir 
šaurā leņķī, apgrūtināta ceļa re
dzamība Cēsu virzienā un ir al
ternatīvs Parka ielas pieslēgums 
400 m tālāk.

Cēsu novada Pārgaujas ap
vienības pārvalde ir uzklausījusi 
Parka ielas iedzīvotājus, tajā 
skaitā uzņēmējdarbības veicējus, 
kuri iebilst pret minētā pieslē
guma slēgšanu, pamatojoties uz 
to, ka minētais ceļa pieslēgums 
nepieciešams kravu pārvadā
jumu un lauksaimniecības liel

Pārgaujas apvienības pārvalde, pārstāvot 
iedzīvotāju un uzņēmēju intereses, izsaka 
pretenziju par Parka ielas pieslēguma slēgšanu

Cēsu novada centrālās 
administrācijas
Komunikācijas nodaļa

Cēsu novada pašvaldība sa
gatavojusi jaunizveidotā Cēsu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2035. gadam 
un attīstības programmas 2021.–
2027. gadam 1. redakciju. Doku
menti ir nodoti sabiedriskajai ap
spriešanai no 12. novembra līdz 
10. decembrim.

Publiskās apspriešanas sa
nāksme norisināsies trešdien, 
1. decembrī, plkst. 18.00 neklā
tienes formātā (Facebook tieš
raidē) – saite uz pasākumu tiks 
publicēta cesis.lv un apvienības 

pārvalžu mājaslapās līdz ar sa
biedriskās apspriedes uzsāk
šanu.

Aicinām publiskās apspriedes 
laikā iepazīties ar Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2021.–2035. gadam un Attīstības 
programmu 2021.–2027. gadam. 
Dokumenti no 5. novembra ir 
pieejami valsts vienotajā ģeo
telpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv –  un klātienē visos 
novada klientu apmeklēšanas 
centros (dokumentu izskatīšana 
veicama pēc iepriekšēja pie
raksta).

Ilgtspējīgas attīstības stratē
ģijas un Attīstības programmas 
sabiedriskā apspriešana noteikta 

Līdz 10. decembrim norit apvienotā 
Cēsu novada attīstības dokumentu 
sabiedriskā apspriešana

 Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

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

Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

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

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852

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

8. maršruts Auciema ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852

9. maršruts Kūduma ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852

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

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

Informācija par Pārgaujas apvienībai 
piederošo autoceļu mehanizētu attīrīšanu 
no sniega 2021./2022. gada ziemas sezonā

Cēsu novada domes sēdē 
11. novembrī izskatīti 39 jautā
jumi. Deputāti par Cēsu novada 
Būvvaldes vadītāju apstiprināja 
Viju Gēmi, par novada Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāju ap
stiprināja Ivetu Gabrāni. Dome 
akceptēja Vecpiebalgas apvienī
bas pārvaldes apbalvojuma un 
nominācijas “Vecpiebalgas no
vada lepnums” piešķiršanu, kā 
arī Vecpiebalgas apvienības pār
valdes apbalvojuma piešķiršanu 
nominācijās “Gada skolotājs” 
un “Gada pirmsskolas izglītības 
darbinieks”. Sēdē apstiprināts 
arī konkursa “Cēsu novada uzņē
mējs ” nolikums.

Deputāti sprieda par Cēsu 
novada komunikācijas un klientu 
servisa funkciju centralizāciju, 
novada centrālās administrā
cijas Attīstības un būvniecības 
pārvaldes struktūras apstiprinā
šanu, kā arī Juridiskās pārvaldes, 
Finanšu pārvaldes, Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju pār
valdes struktūru apstiprināšanu.

Domes sēdē apstiprināja ap
vienotās novada Pašvaldības 
policijas štatu sarakstu un noli
kumu. Deputāti vērtēja projekta 
“Lielstraupes pils parka vēs
turiskā izpēte” īstenošanu un 
projekta “Vidzeme iekļauj” turp
māko īstenošanu. Sprieda par re
organizācijas plānu Cēsu novada 
Sociālā dienesta darbības uzsāk
šanai un Sociālā dienesta noli
kuma un amata vienību saraksta 

apstiprināšanu.
Domes sēdē skatīja jautājumu 

par ēku iegādi radošo un digi
tālo industriju kvartāla attīstībai 
Cēsīs, Raiņa ielā, deputāti vieno
jās par līdzfinansējuma maksas 
nenoteikšanu profesionālās ie
virzes un interešu izglītības no
darbībām Cēsu novada izglītības 
iestādēs valstī izsludinātā ārkār
tējās situācijas laikā. Apstiprināti 
saistošie noteikumi “Par atvieg
lojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cēsu novadā” un grozījumi Cēsu 
novada domes 2021. gada 21. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Par pamata sociālās pa
līdzības pabalstiem, pabalstu 
krīzes situācijā un pabalstiem 
atsevišķu izdevumu apmaksai 
trūcīgām un maznodrošinātām 
personām Cēsu novadā”.

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 17. novembrī izskatīti četri 
jautājumi. Deputāti apstiprināja 
konkursa “Būve 2021” rezultātus. 
Cēsu novada bāriņtiesas priekš
sēdētāja pienākumu izpildītājas 
amatā apstiprināja Dainu Cel
miņa, savukārt par Līgatnes ap
vienības pārvaldes vadītāja pie
nākumu izpildītāju apstiprināja 
Ilzi Gobu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sa
rakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties cesunovads.
lv sadaļā “Informācija par domes 
darbu”.

Cēsu novada domes sēdēs 
novembrī

atbilstoši Cēsu novada domes 
21.10.2021. sēdē pieņemtajam 
lēmumam Nr. 284 “Par Cēsu 
novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2035. gadam 
un Cēsu novada attīstības prog
rammas 2021.–2027. gadam 1. re
dakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazinā
ties ar Cēsu novada centrālās 
administrācijas galvenā teritori
jas plānotāja pienākumu izpildī
tāju Zani Gulbinsku (64161890, 
zane.gulbinska@cesis.lv) vai At
tīstības un būvniecības pārval
des vadītāju Daci Eihenbaumu 
(64161891, dace.eihenbauma@
cesis.lv).

gabarīta tehnikas pārvietošanās 
vajadzībām.  

Atbalstot iedzīvotāju inte
reses un izsakot pretenziju, 
pārvalde ir izteikusi arī priekšli
kumu – palielināt leņķi minēta
jam pieslēgumam, tā uzlabojot 
redzamību Cēsu virzienā.

Cēsu novada pašvaldības At
tīstības un teritorijas plānošanas 
komisija 16. novembrī ir lēmusi 
saglabāt Valsts reģionālā auto
ceļa P14 “Umurga–Cēsis–Līvi” 
posma km 21,99–34,92 pārbū
ves projektā esošo Parka ielas 
pieslēgumu autoceļu A3 un P14 
krustojuma tuvumā.

Lēmums nosūtīts SIA “Pro
jekts” un VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi”.

Pārgaujas apvienības pār
valde turpina saziņu ar projekta 
izstrādātājiem šī jautājuma iz
skatīšanā. 

mailto:dace.eihenbauma@cesis.lv
mailto:dace.eihenbauma@cesis.lv
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Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 
vadītāja 

Reģionālajā atkritumu ap
saimniekošanas centrā “Daibe” 
(RAAC Daibe) notiek pirmās at
kritumu krātuves rekultivācijas 
darbu pabeigšana. 

Krātuve tiek pārklāta ar ģeo
membrānu (HDPE – augsta blī
vuma polietilēns), lai pilnībā no
vērstu siltumnīcas efekta gāzu 
emisijas atmosfērā, kā arī novēr
stu nokrišņu nonākšanu atkri
tumu krātuvē un infiltrāta veido
šanos. Infiltrāts ir šķidrums, kas 

ZAAO investē atkritumu krātuves 
rekultivācijas pabeigšanā

rodas nokrišņiem izsūcoties caur 
noglabātajiem atkritumiem – tā 
attīrīšanu nodrošina reversās 
osmo zes attīrīšanas iekārtas. At
tīrīšanas iekārtu izmaksas ir aug
stas, lai dabā varētu novadīt tīru 
ūdeni.

Projekta īstenošanas kopē
jās izmaksas ir 494 317 EUR (tai 
skaitā PVN).

ZAAO valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis: “Mūsu kā atkri
tumu apsaimniekotāja uzde
vums ir veikt atbildīgu atkritumu 
apsaimniekošanu un veicināt 
videi draudzīgus atkritumu ap
saimniekošanas procesus. Katrs 

mēs kā iedzīvotājs esam atbildīgi 
par saradīto atkritumu apjomu, 
tāpēc aicinu izvērtēt savus ik
dienas produktu sagādes un 
patēriņa paradumus, lai uz atkri
tumu noglabāšanu nonāktu pēc 
iespējas mazāks apjoms, lai ne
būtu jāiegulda papildus resursi 
nesamērīgi lielu atkritumu kalnu 
apsaimniekošanai. Eiropas direk
tīvas nosaka, ka līdz 2035. ga
dam apglabājamo atkritumu 
daudzums nedrīkst būt lielāks 
par 10% no kopējā saražotā at
kritumu daudzuma.” 

Saldumu paciņas pirmsskolas 
vecuma bērniem varēs saņemt 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
daļa deklarētajā dzīvesvietā 

un pie sociālajiem 
darbiniekiem 

Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī 
un pastiprinātos ierobežojumus publiskajiem pasāku
miem, Pārgaujas apvienības pārvalde šogad nerīkos 
pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētu eglītes svi
nīgo pasākumu. Pārvaldes sarūpētās saldumu paciņas 
bērniem tiks nogādātas uz pirmsskolas izglītības iestā
dēm (PII), taču to bērnu vecāki, kuru atvases PII neap
meklē, saldumu paciņas varēs saņemt kādā no piedāvāta
jiem veidiem:
•	 ja	bērni	neapmeklē	pirmsskolas	izglītības	iestādi,	bet	viņiem	ir	

vecāki brāļi vai māsas, kas apmeklē PII, tad paciņa tiks nodota brālim vai māsai;
•	 tām	 ģimenēm,	 kuru	 bērni	 neapmeklē	 pirmskolas	 izglītības	 iestādes,	 ie

spēju robežās saldumu paciņas tiks nogādātas deklarētajās dzīves vietās, vedot 
kopā ar senioru paciņām;
•	 tiem,	kam	ir	iespēja,	aicinām	saldumu	paciņas	saņemt	Pārgaujas	apvienī

bas pārvaldē:
 13. un 15. decembrī sociālajā dienestā Plācī;
 15. un 16. decembrī Stalbes pagasta Tautas namā;
 14. un 16. decembrī sociālajā dienestā Raiskumā.

Lai saņemtu paciņu, iepriekš jāsazinās ar sociālā dienesta darbiniecēm pa 
tālruni:

Straupes un Raiskuma  pagastā – 29206234, Stalbes pagastā – 64134414.
Ja rodas kādi papildus jautājumi, iespējams sazināties 
pa tālr. 29171764 (Solveiga).

Svētku laikā 
iepriecināsim 

818 novada seniorus!
Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī 

un pulcēšanās ierobežojumus, Pārgaujas ap
vienības pārvalde šogad nerīkos senioru 

Ziemassvētku eglītes svinīgo pasā
kumu, bet līdzīgi kā pagājušajā gadā 

dosies pie senioriem uz mājām, lai 
iepriecinātu ar pārvaldes sarūpēto 
dāvaniņu.
Saldumu paciņas varēs saņemt 
personas, kurām ir vecuma pensija.
Aicinām seniorus, kuriem ir iespēja, 

saņemt saldumu paciņas klātienē:
•		13.	un	15.	decembrī	Sociālajā	die

nestā Plācī;
•		15.	un	16.	decembrī	Stalbes	pagasta	Tau

tas namā;
•	 14.	un	16.	decembrī	Sociālajā	dienestā	Raiskumā.
Tiem senioriem, kuri nebūs izņēmuši savas sal

dumu paciņas, pārvaldes darbinieki nogādās tās dek
larētajā dzīvesvietā šādos datumos:
•		Straupes	pagasta	senioriem	13.,	14.,	15.	un	16.	de

cembrī;
•	 	 	Raiskuma	pagasta	senioriem	16.,	 17.,	 18.,	20.	un	

21. decembrī;
•	Stalbes	pagasta	senioriem	20.,	21.	un	22.	decem

brī.
Papildus informācija: 
Straupes un Raiskuma pagastā – 29206234; 
Stalbes pagastā – 64134414.

Pamatojoties uz no 2016. 
gada 1. janvāra spēkā esošo 
Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu likumu un 2018. gada 27. 
decembra Pārgaujas novada 
domes (šobrīd: Pārgaujas apvie
nības pārvaldes) sēdē izdotajiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizāci
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Pārgaujas no
vadā”, tiek paredzēts, ka īpašu
mos, kuros ir pašu ierīkotas no
tekūdeņu krājbedres, tajā skaitā 
sausās tualetes, tās ir jāreģistrē 
un noteiktā veidā jāapsaimnieko. 
To paredz arī Ministru kabineta 
(MK) “Noteikumi par decentra
lizēto kanalizācijas sistēmu ap
saimniekošanu un reģistrēšanu”, 
kas stājās spēkā 2017. gada 1. jū
lijā.

Jaunās prasības noteiktas 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanai ap
dzīvotās vietās, kur lokālās no
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķi un krājtvertnes koncen

trētas nelielā, blīvi apbūvētā te
ritorijā un var ietekmēt ne vien 
virszemes un pazemes ūdeņu, 
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti 
vietējās ūdensapgādes sistēmās, 
radot draudus cilvēku veselībai. 
Tātad noteikumi attiecas uz ik
vienu, kurš dzīvo ciema teritorijā 
un kura māja vai dzīvoklis nav 
pieslēgti centralizētai kanalizāci
jas sistēmai, un notekūdeņu sa
vākšanai vai attīrīšanai izmanto:
•	 rūpnieciski	 izgatavotas	

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus no
vada apkārtējā vidē un kuru ko
pējā jauda ir mazāka par pieciem 
kubikmetriem diennaktī;
•	 septiķus	 (rūpnieciski	 ra

žotu vai individuāli izgatavotu 
tvertni ar 2 vai vairākām kame
rām cilvēka radīto notekūdeņu 
un fekālo nogulšņu nostādināša
nai ar pārplūdi vidē pēc nostādi
nāšanas);
•	 notekūdeņu	 krājtvertnes,	

kurās uzkrājas neattīrīti notek
ūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sistēmu 
tīrīšanas atkritumi.

Aicinām tos nekustamo īpa
šumu īpašniekus, kuru īpašumi 
atrodas ciematu teritorijās un 
kuru kanalizācijas sistēmas tiek 
apsaimniekotas decentralizēti, 
iepazīties ar Pārgaujas apvie
nības pārvaldes (iepriekš: Pār
gaujas novada) saistošajiem 
noteikumiem nr. 14 “Par decen
tralizēto kanalizācijas pakalpo
jumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Pārgaujas novadā”, lai iz
pildītu prasības. Saistošie notei
kumi pieejami Pārgaujas apvie
nības pārvaldes mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv sadaļā, Sais
tošie noteikumi, kā arī tika pub
licēti pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas Novada 
Vēstis” nr. 115, 2019. gada janvārī.

Reģistrācijas veidlapa atro
dama Saistošo noteikumu Nr. 14 
“Par decentralizēto kanalizāci
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Pārgaujas no
vadā”  3. pielikumā.

Ja radušies jautājumi, tad lū
gums kontaktēties ar konkrētā 
pagasta komunālās saimniecības 
vadītājiem:
•	 Straupes	pagastā	–	Druvis	

Kreituzis, tālr.  22009250;
•	 Stalbes	 pagastā	 –	 Ilvars	

Balodis, tālr.  29453168;
•	 Raiskuma	pagastā	–	Andris	

Erenbots, tālr. 26529894.

Atkārtots un svarīgs 
paziņojums par 
izmaiņām decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanā
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Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

2020. gada sākumā Pārgau
jas apvienības pārvalde (tobrīd: 
Pārgaujas novada pašvaldība) 
noslēdza līgumu ar Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu (turp
māk – IKVD) par dalību Ei
ropas Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtrauk
šanas samazināšanai” (turp
māk – Projekts “PuMPuRS”). 
Sākotnēji projekta aktivitātēs 
iesaistījās Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskola, drīz pēc 
tam arī Stalbes pamatskola 
un kopš 2021.gada oktobra arī 
Straupes pamatskola. 

Projekts “PuMPuRS” tiek 
vērsts uz to, lai laikus saskatītu 
un identificētu bērnus un jaunie
šus vispārizglītojošajās skolās no 
1. līdz 12. klasei, kuriem pastāv 
risks priekšlaicīgi pamest mācī
bas, un sniegtu viņiem persona
lizētu atbalstu. Projekta ievaros 
tiek veicināta ilgtspējīgas sadar
bības sistēmas veidošana starp 
skolām, pedagogiem un vecā
kiem. Galvenais projekta fokuss 
ir – caur dažādiem atbalsta pa
sākumiem un individuālu pieeju, 
radīt ilgtspējīgu un visaptverošu 
mehānismu, kas veido atbalstošu 
un iekļaujošu vidi ikvienam izglī

Projektā “PuMPuRS” 
iesaistījušās visas 
Pārgaujas apvienības 
pārvaldē esošās skolas

tojamajam. 
Projekta koordinatori Pārgau

jas apvienības pārvaldes izglī
tības iestādēs atzinīgi vērtējuši 
projekta sniegtās iespējas un ra
dītos rezultātus, kā arī dalījušies 
viedoklī par grūtībām ar kurām 
jāsaskaras.  

Ina Mieze, projekta “PuM
PuRS” koordinatore Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolā 
atzīst, ka projekta aktivitātēm 
un mērķim viņu skolā ir izteikta 
nozīme, jo ņemot vērā skolas 
specifiku, teju katram no izglī
tojamajiem būtu nepieciešama 
šāda individuāla pieeja un uzma
nība. Taču realitātē ir grūti salā
got skolotāju ikdienas darbu un 
slodzi ar šiem projekta pienāku
miem. Ina Mieze uzsver: “Jau sā
kotnēji mans uzstādījums attie
cībā uz šo projektu bija tāds, ka 
ir jāsaliek pareizais pedagogs ar 
pareizo bērnu, lai iegūtu vēlamo 
rezultātu. Tas tāpēc, ka, ja nebūs 
šīs savstarpējā saprašanās un 
uzticība, tad neveidosies vēlamā 
konsultatīvā vide, ko paredz pro
jekts. 

Turpinājums 5. lpp.

Cēsu novada
Pārgaujas apvienības pārvalde

Cēsu novada Pārgaujas apvie
nības pārvalde novembrī ir no
slēgusi līgumu ar būvuzņēmēju 
SIA “SANART” par būvdarbu 
veikšanu Straupē. Būvdarbu ie
tvaros paredzēta ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu un ielu ap
gaismojuma pārbūve dzīvojamo 
māju kvartālā Straupes pagastā.

Projekta ietvaros paredzēts 

Sāks ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu un 
ielu apgaismojuma 
pārbūvi dzīvojamo 
māju kvartālā Straupes 
pagastā

izbūvēt jaunu ūdensvada tīklu un 
sadzīves kanalizācijas sistēmu 
Upes, Senču, Pļavas, Lauku, Jāņa, 
Braslas un Nākotnes ielās. Plā
nots arī izbūvēt jaunu apgaismo
juma tīklu un pārbūvēt jau esošo. 

Būvuzraudzību nodrošinās IK 
“J.B.Projekti”.

Šobrīd norit pēdējās doku
mentācijas sagatavošana, lai tu
vākajā laikā varētu tikt uzsākti 
būvdarbi. 

Zane Bērziņa,
projekta “Jauna elpa mūsu 
telpai” vadītāja

No šā gada jūlija līdz oktobra 
beigām tika realizēts projekts 
“Jauna elpa mūsu telpai” kura 
ietvaros Straupē, draudzes namā 
“Kraujas” tika veikta tajā esošo 
jauniešu telpu atjaunošana un 
labiekārtošana virtuves un gai
teņa zonā. Projekts tika realizēts 
izsludinātā projektu konkursa 
‘’Pārgaujas novada pašvaldības 
projektu konkurss 2021’’ ietva
ros. Projekta iniciatori un remon
tdarbu veicēji bija paši “Kraujas 
mājas”  jaunieši. 

Projekta gaitā katrs iesais
tītais guva jaunu pieredzi gan 
interjera veidošanā, gan dažādu 
telpu atjaunošanas procesu veik

Jauniešu telpu atjaunošana 
Straupes draudzes namā “Kraujas”

šanā – sākot ar iepriekšējā sienas 
seguma noņemšanu, špaktelē
šanu, gruntēšanu un beidzot ar 
krāsošanas darbiem. Visiem bija 
entuziasms par ideju – par jau
nām, svaigām telpām, kurās va
rēs rīkot jauniešu vakarus gan ar 
savējiem, gan viesiem.

Gaitenī tika īstenota viena 
no idejām – sienas tika krāso
tas olīvzaļā krāsu toņu pārejā 
no tumšākā uz gaišāko. Procesa 
laikā remonta dalībnieki praktiski 
piedzīvoja krāsas īpatnības, to, 
kā krāsa maina toni izžūstot un 
kāda ir krāsu intensitāte, jaucot 
tumšākas un gaišākas krāsas.

Vēl viens radošais domu lido
jums tika īstenots virtuves zonā. 
Tur visi klātesošie mākslinieki 
par dizaina pamatu ņēma otu 
triepienus un katrs veidoja savu 

unikālo rakstu ar nosacījumu, ka 
visi raksti kopā veidos vienotu 
ansambli.

Kopā kristīgo jauniešu nefor
mālajā organizācijā ir aptuveni 
25 dalībnieki, projekta realizē
šanā iesaistījās 12 jaunieši. Ļoti 
iepriecinoši ir tas, ka tika īstenots 
viens no projekta mērķiem – būt 
sadraudzībā, kopīgi darot jēgpil
nas lietas. Kā papildu ieguvums 
bija tas, ka jaunieši guva ieskatu 
remontdarbu secīgumā un da
žādās tehnikās, kā arī pieredzi 
praktiskajā darbā.

Šobrīd “Kraujas mājas” jaunā 
virtuve un gaitenis ir pabeigti 
un gaida, kad situācija valstī būs 
normalizējusies un varēs noor
ganizēt telpas atklāšanu ar kopī
gām vakariņām jaunajā virtuvē.

Nacionālais veselības dienests

Nacionālais veselības die
nests informē, ka, sākot ar 2021.
gada 1. jūliju, pacientiem, kuri ir 
izslimojuši laboratoriski apstipri
nātu Covid19 infekciju ir iespēja 
saņemt ambulatoro medicīnisko 
rehabilitāciju un medicīnisko 
rehabilitāciju dienas stacionārā.

Par ambulatoro medicīnisko 
rehabilitāciju un medicīnisko 
rehabilitāciju dienas stacionārā 
pacientiem pēc Covid-19 infekcijas

Rehabilitācijas pamatā ir el
pošanas vingrinājumi, kā arī pēc 
īpaši smagas slimība gaitas – 
spēku atgūšana ikdienas darbību 
veikšanai. Rehabilitācijas prog
ramma ir pieejama gan valsts ap
maksāto medicīnas pakalpojumu 
ietvaros dažādās medicīnas ies
tādēs, gan arī kā maksas pakal
pojums.

Ģimenes ārsts, ārstsspeciā
lists vai fizikālās un rehabilitā
cijas medicīnas ārsts uz ambu
latoro medicīnisko rehabilitāciju 
var nosūtīt pacientus, kuriem 
izpildās noteikti kritēriji. 

Lai uzzinātu plašāku informā
ciju, aicinām meklēt informāciju 
mājslapā www.vmnvd.gov.lv/lv/
mediciniskarehabilitacija.
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Daiga Hofmane
Neformālās grupas “Rozbeķu 
aktīvisti” projekta koordinatore

Neformālā grupa “Rozbeķu 
aktīvisti” pavasaros iesniedz 
Pārgaujas novada pašvaldībai 
(no 1.jūlija  Pārgaujas apvienības 
pārvalde) projekta pieteikumu 
Rozulas vides labiekārtošanai. 
Šogad tika iesniegts projekts 
“Sporta laukuma pilnveidošana 
Pārgaujas novada Rozulā”. Pa
teicoties Pārgaujas apvienības 
pārvaldes piešķirtajam 500 eiro 
finansējumam un dažādu citu 
avotu līdzvērtīgam līdzfinansēju
mam, 2021.gadā Rozulas sporta 
laukums papildināts ar jaunu ap
rīkojumu  izgatavoti un uzstādīti 

metāla futbola vārti un uzstādīti 
jauni koka soli. 

Futbola vārtu komplektu izga
tavoja rozulietis Raivis Čačs (SIA 
“RC Profils”). Vārtu konstrukcijas 
pēc izgatavošanas Rozulā tika 
vestas  uz pulverkrāsošanu,  gūt 
augstas kvalitātes dekoratīvi aiz
sargājošu polimēra pārklājumu, 
lai izveidotos cieta, noturīga 
krāsa, kas nodrošina ilgu kal
pošanas laiku. Paldies Raivim, 
kurš dāvina savu darbu un laiku 
Rozulas projektiem, jo vispā
rējā dārdzība sasniegusi tādu 
līmeni, ka projektam piešķirtais 
finansējums sedz tikai daļu vaja
dzību. Raivis jau iepriekš Rozulas 
projektiem gatavojis vingroša
nas stieņus un lielās šūpoles ar 

Labiekārtošanas projekts Rozulā
Pārgaujas logo. Paldies Aivim 
Kursītim un Steināram Brūverim 
par vārtu tīkla stiprināšanu un 
sirsnīgo vārtu iemēģināšanas 
pasākumu!

Gar sporta laukuma malu at
kal ir koka soli sēdēšanai. Uzņē
mējs Nauris Dupušs (ZS KIDA) 
dāvināja sazāģētus kokmate
riālus solu gatavošanai. Valdis 
Cīrulis veica īstu autordarbu, 
sākot ar kokmateriālu atvešanu, 
solu izgatavošanu, krāsošanu un 
līdz pat novietošanai sporta lau
kumā. 

Rozulas sporta laukumā atkal 
ir iespēja spēlēt dažādus sporta 
veidus, arī futbolu, kas kādreiz 
bija ļoti iecienīts. Ceram, ka epi
demioloģiski drošākos laikos 

kolektīvie un individuālie sporta 
veidi atkal būs cieņā.

Paldies uzņēmējiem un aktī
vajiem rozuliešiem, par iesais

tīšanos projekta īstenošanā un 
Pārgaujas apvienības pārvaldei 
par labiekārtošanas projektiem 
un iespēju! 

turpina 3 pedagogi, un atbalsts – 
individuālas konsultācijas at
sevišķos mācību priekšmetos, 
kuros skolēniem ir lielākas grū
tības, – tiek sniegts četriem 
5.–9. klases skolēniem. Konsul
tācijas notiek gan klātienē, gan 
arī attālināti, ja klase vai skolēns 
mācās mājās. Gan skolēni, gan 
viņu vecāki apzinās šo nodar
bību lietderīgumu. Jāatzīst, ka 
skolā ir vairāk skolēnu, kuriem 
papildu atbalsts noderētu, taču 
pedagogu noslogojuma dēļ tas 
nav iespējams. Projekta ietvaros 
šā gada augustā un septembrī 
Stalbes pamatskolas skolotāji 
piedalījās arī darbnīcās par me
todiskajiem atbalsta līdzekļiem 
PMP risku mazināšanai, gūstot 
gan vērtīgas atziņas, gan kon
krētas stratēģijas un metodes 
turpmākajam darbam.’’

Turpinājums no 4. lpp.

Ja bērns nav gatavs pedago
gam izstāstīt personīgās lietas 
un sajūtas, lai kopīgi rastu risinā
jumu, tad rezultāts nebūs. 

Par pozitīvajiem piemēriem 
runājot,  šogad mums ir meitene, 
kura pie mums ir palikusi uz otro 
gadu, un projekta “PUMPURS” 
aktivitātes ir tās, kas ir izšķiroši 
vērtīgas šai meitenei. Individu
ālā pieeja ir tas, kas viņai ir va
jadzīgs, lai tiktu galā ar iekavēto 
mācību vielu un darbiem.”

Kā iepriekš minēts, Straupes 
pamatskola projektā iesaistījās 
šā gada oktobrī. Straupes pa
matskolas projekta koordinatore 
Elita Pakalne dalās pārdomās: 
“Uzskatu, ka projekta būtība ir 
ļoti perspektīva un vērtīga. Arī 
mūsu skolā ir bērni, kuriem ne
pieciešama šāda individuāla 
pieeja, un ceram, ka ieguldītais 
darbs ilgtermiņā nesīs vēlamo 
rezultātu. Mūsu skolā šī pro
jekta aktivitātes galvenokārt 
tiek izmantotas, lai strādātu ar 

tiem skolēniem, kuriem dažādu 
iemeslu dēļ ir daudz kavētu 
stundu, kuri nesaprot kādu mā
cību tēmu. Bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem mēs izmantojam 
skolotāja palīga atbalstu. Sais
tībā ar “PuMPuRS” projektu pa
stāv arī sarežģījumi, jo pedagogu 
resurss un noslodze ir būtisks 
faktors, kas ietekmē šī projekta 
iespējas. Mums ir jārēķinās ar 
to, ka pedagogiem jau tā ir gana 
noslogota ikdiena, tāpēc, ņemot 
vērā, ka šis projekts paredz indi
viduālu pieeju katram projektā 
iesaistītajam audzēknim, pastāv 
arī problēma – kā rast iespēju 
savienot darba slodzi ar projekta 
aktivitātēm.”  

Inese Lunte, projekta “PuM
PuRS” koordinatore Stalbes 
pa matskolā: “Projekta ietvaros 
Stalbes pamatskolā 2021./2022. 
mācību gada 1. semestrī darbu 

Izglītības kvalitātes 
valsts dienests

Ruta Zālīte
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā

Rudens Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolā ir bijis ak
tīvs un notikumiem bagāts. Mā
cību gada 1. semestris jau tuvojas 
noslēgumam, kad izvērtēsim pa
veikto. Lai sasniegtu labus rezul
tātus mācību un audzināšanas 
jomā, mums katram  skolēniem, 
skolotājiem, skolas vadības ko
mandai, darbiniekiem un vecā
kiem ir bijuši dažādi izaicinājumi. 
Mēs lepojamies ar to, ka šajā 
grūtajā pandēmijas laikā esam 
saglabājuši darbu klātienē. Par 
spīti vīrusam, skolas darbs neap
stājas  notiek mācību stundas, 
ārpusstundu nodarbības, pasā
kumi drošā vidē, citādā formātā 
kā bija ierasts iepriekš. Esam 
paspējuši piedalīties vairākos ār
pusskolas pasākumos. 

Esam lepni, ka skolas tēls ir 
papildinājies ar daudzfunkcio
nālu Zaļo klasi, nobrauktuvi pie 
tās atdzīvina grafiti uzraksts 

Raiskuma skolas rudens 
aktivitātes

Projektā “PuMPuRS” iesaistījušās 
visas Pārgaujas apvienības pārvaldē 
esošās skolas

“Raiskums”, par ko pateicamies 
Pārgaujas apvienības pārvaldes 
jaunatnes lietu speciālistei Ilutai 
Balodei un populārajam grafiti 
māksliniekam Dainim Rudenim.

Mūsu skolā mācās ikviens. 
Kad skolēni baudīja rudens brīv
laiku, skolotāji un skolas darbi
nieki tiešsaistēs apguva jaunas 
prasmes, īpašu uzmanību veltot 
tehnoloģiju apguvei. Skolotāji iz
manto brīvo laiku, lai aprunātos, 
apspriestu jautājumus par Skola 
2030 ieguvumiem, dalītos piere
dzē Metodiskajā darbā par paš
vadītu mācīšanos. 

Zināšanas var iegūt arī dodo
ties pie sadarbības partneriem. 
Paldies SIA “ZAAO” dabas un 
tehnoloģiju parka “URDA” ra
došajai komandai Daibē, kura 
pielāgojas un gādā, lai ikvienam 
skolēnam būtu iespēja paplaši
nāt savu redzesloku. Veselība un 
sportiskās aktivitātes ir neatņe
mama skolas dzīves sastāvdaļa – 
esam piedalījušies sacensībās 
“Mēs varam” Valmierā, rudens 
krosā “Cēsīs” un BOCCIO sacen
sībās. 

Turpinājums 6. lpp.
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Iluta Balode,
Jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

20. novembrī, turpinot pro
jekta “Lauzt robežas” aktivitātes, 
Pārgaujas jaunieši devās 13 km 
garā pārgājienā uz Kvēpenes 
pilskalnu. 

Sākotnēji pārgājiens tika plā
nots arī kā grupas nodarbība ar 
mentoru, tomēr, lai veidotu pasā
kumu epidemioloģiski drošāku, 
tā dalībniekiem tika piedāvāts ci
tāds formāts – iespēja maršrutu 
iziet individuāli vai komandās, pa 
ceļam izpildot dažādus uzdevu
mus. Kopējais dalībnieku skaits 
nesasniedza 20 cilvēkus, kas no
zīmē, ka varējām ceļā doties arī 
kopā. 

Pārgājiena mērķis bija nodro
šināt jauniešiem iespēju tikties, 
pavadīt laiku aktīvi svaigā gaisā, 
veicināt savstarpējo komunikā
ciju, izzināt un pilnveidot savas 
personības, kā arī labāk iepazīt 
un novērtēt tuvējo apkārtni un 
tās iespējas. Lai aktualizētu pro
jekta kopējo tēmu, pārgājiena 
laikā norisinājās dažādas aktivi
tātes, kas veicināja jauniešu so
cializēšanos. 

Pārgājiens uz Kvēpenes pils
kalnu bija noslēdzošā projekta 
“Lauzt robežas” aktivitāte, tomēr, 
salīdzinot jauniešu pieprasījumu 
un apmeklējumu dažāda veida 
aktivitātēs, tiek secināts, ka tieši 
pārgājieni un aktivitātes brīvā 
dabā ir tie apmeklētākie. Daba ir 
labs resurss regulāru jauniešiem 
domātu aktivitāšu īstenošanai, jo 

Pārgaujas jaunieši turpina iepazīt 
tuvējo apkārtni un cits citu

Pārgaujas jaunieši mēro 13 km garu pārgājienu un turpina iepazīt tuvējo 
apkārtni.

šī brīža apstākļos, kad socializē
šanās pusaudžiem ir ļoti nepie
ciešama, tomēr epidemioloģis
kās drošības noteikumi ierobežo 
darba ar jaunatni īstenošanu 
telpās, brīvdabas aktivitātes pa
ver plašākas iespējas. Tāpēc tiek 
domāts par regulāru pārgājienu 
organizēšanu nākotnē. 

Projekts “Lauzt robežas” 
(identifikācijas Nr. VP2021/182) 
tiek īstenots Izglītības un zināt

nes ministrijas Jaunatnes poli
tikas valsts programmas 2021.–
2023. gadam ietvaros. 

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

E. Tiltiņa
Ekoskolas koordinatore,
www.videsfonds.lv

12. novembrī notika noslē
guma aktivitātes Vides risinā
jumu institūta kampaņai “Dzīvā 
augsne”, kas ir visaptverošs pē
tījums un Latvijā notiek pirmo 
reizi. Pētījumā piedalījās E. Iz
mailovska, J. Ekerts, L. Lamberte, 
E. M. Bikše. Pētījuma sākumā 
katrs dalībnieks ieguva jaunā 
pētnieka komplektu. Dalībnieku 
uzdevums bija pavasarī ierakt 
augsnē četrus tējas maisiņus – 
zaļo un sarkano tēju. Septembrī 
tos izrakt, svērt un nodot in
formāciju zinātniekiem. Tā bija 
jauna pieredze topošajiem zināt
niekiem.

5.–6. klašu skolēniem notika 
Elektrum Energoefektivitātes 
centra tiešsaistes nodarbība “Kā 
efektīvi izmantot enerģiju?” 1. klases stunda zaļajā klasē – ekopadomes meitenes lasa grāmatu “Plastmasas huligāni.”

Straupes pamatskolas eko un vides aktivitātes
Kā ierasts, novembrī norisi

nājās Ekoskolu Rīcības dienas. 
Latvijas Ekoskolas ik gadu pie
dalās nedēļu ilgā starptautiskā 
kampaņā ar mērķi uzrunāt sa
biedrību, vērst uzmanību no
zīmīgām vides problēmām un 
ikvienu rosināt uz rīcību, kas var 
palīdzēt šīs problēmas mazināt. 
Šogad Rīcības dienas veltītas 
Apvienoto Nāciju Organizāciju 
(ANO) Ilgtspējīgās attīstības 
mērķiem (IAM) un pēdējai ANO 
Rīcības desmitgadei. Līdz ANO 
mērķu sasniegšanai atlikuši tikai 
9 gadi un klimata pārmaiņu ie
robežošanai vēl mazāk, tāpēc ir 
īstais brīdis sākt rīkoties, lai līdz 
2030. gadam pasaulē mazinātos 
nabadzība, sociālā nevienlīdzība 
un tiktu saudzēta mūsu planēta

Aktivitātes Straupes pamat
skolā – ekopadomes 9. klases 
meitenes skolas zaļajā klasē 
lasīja grāmatu “Plastmasas hu

ligāni” 1. klases skolēniem. Seš
gadīgo bērnu grupas audzekņi 
tikās ar Skudru URDU – mācījās 
par atkritumu neradīšanu un šķi
rošanu. 5.–9. klašu skolēniem ar 
Madaru Reinhardi no zemnieku 

saimniecības “Eicēni” notika ve
binārs par iepirkšanos 24/7, par 
franču grozu un tiešo iepirkša
nos. Skolas ēdnīcā tika svērti 
pārtikas atkritumi, pārrunāts, kā 
tos samazināt. Eko tēmas tika arī 

integrētas mācību stundās – par 
mikroplastmasu latviešu valodas 
stundās, par pārtikas atkritu
miem angļu valodas stundās, par 
viedo ielu apgaismojumu fizikas 
stundā.

Raiskuma skolas rudens 
aktivitātes
Turpinājums no 5. lpp.

Šogad īpaši lepojamies ar 
nominācijas “Labas uzvedības 
ABC” laureātiem. Labākos sko
lēnus apbalvojam mēneša no
slēgumā. Septembra uzvarētāji 
baudīja peintbola spēli Rīgā, bet 
oktobra uzvarētāji piedalījās picu 
cepšanas meistarklasē skolā. 
Skolēni cenšas uzlabot uzvedību, 
jo balvas ir vilinošas. 

Skolēnu pašpārvalde aktīvi ie
saistās dažādu skolas pasākumu 
organizēšanā, notikušas skolēnu 
rīkotas diskotēkas, jubilāru ap
sveikšana, skolotāju sumināšana 
Skolotāju dienā un Lāčplēša die

nas lāpu gājiens uz Raiskuma 
kapiem. 

Skolas kolektīvs cenšas sa
glabāt ģimenisku un patriotisku 
gaisotni skolā klases vakaros, 
Miķeļdienā, Lāčplēša dienā, Lat
vijas dzimšanas dienā.

Skolā netrūkst darba rūķu, 
kuri ik mirkli gādā par telpu vēdi
nāšanu, dezinfekciju, testēšanu, 
aprūpi, garšīgām ēdienreizēm 
un citām svarīgām jomām. Skolā 
dzīve neapstājas, viss rit ieras
tajā darba režīmā un jau tiek plā
noti decembra pasākumi.  

Lai visiem sirsnīgs Adventes 
laiks un laba veselība visos ga
dalaikos!
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Santa Kūlīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Lielstraupes pils pēdējā laikā 
guvusi ievērību un sava auten
tiskā, senā un šarmantā veidola 
dēļ kļuvusi par populāru vietu 
dažādu filmu ainu uzņemša
nai. Pavisam neilgā laikā – no 
šā gada vasaras beigām līdz 
novembrim – pilī rosījušās jau 
četras filmēšanas grupas, kuras 
atzinušas, ka pils ir fantastiska 
vieta no kino skatu punkta un tā 
ieinteresējusi arī turpmākai sa
darbībai. 

Daudzsēriju mākslas filma 
“SISI”

Šā gada vasaras nogalē pilī 
tika uzņemti atsevišķi skati Vā
cijas daudzsēriju mākslas filmai 
“SISI”, kuras pamatā ir vēstu
risks stāsts par neparasto Aus
trijas imperatori Elizabeti, kura, 
būdama jauna un bezrūpīga, 
iemīlas vienā no visietekmīgā
kajiem vīriešiem pasaulē. Blakus 
Austrijas imperatoram Francim 
Jozefam I, Elizabete iepazīst sa
režģītu mīlestību un kļūst par 
spējīgu valdnieci – lai ar laiku 
vēsturē ieietu kā ikona: SISI. Sisi 
ir pirmā Eiropas superzvaigzne – 
19. gs. princese Diāna. Viņas le
ģendārais skaistums, alkas pēc 
brīvības un solījums Habsburgas 
monarhijai piešķirt cilvēcīgus 
vaibstus, ir iedvesmojis visu Ei
ropu – miljoniem cilvēku ilgāk kā 
pus gadsimtu. Mākslas filmas uz
ņemšana norisinās visā Latvijā, 
tostarp arī Lielstraupes pilī un 
Lietuvas teritorijā. 

Lielstraupes pilī tika izspēlē
tas ainas, kuras stāstā norisinās 
Ungārijas ciematā. Filmēšanā 
ietverti gan telpu, gan pagalma 
skati.

Filmēšanas projekta lokāciju 

menedžere Ieva Anševica stāsta 
par to, kāpēc Lielstraupes pils 
ir unikāla, no kino skatu punkta 
raugoties: “Mums patika ka pils 
ir vēsturiska, kaut arī tā ir ļoti 
eklektiska un salikta pa gaba
liņiem, tomēr tā ļoti atbilst tam 
laikam, ko mēs meklējam. Mūsu 
stāstā tas ir 19. gadsimta piec
desmitie gadi, Ungārija. Tas, ka 
tā atbilda ne tikai arhitektoniski, 
bet arī krāsu ziņā, un stāvoklis 
atbilst tādai reālistiskai pilij. Jo, 
piemēram, apskatot vairākas 
citas vietas Latvijā, mēs saskā
rāmies ar to, ka daudzās šādās 
pilīs ir ielikti jauni logi, ir uztaisīts 
eiroremonts – pārāk gluds un 
skaists. Priekš kino redzējuma, 
tas izskatās nedzīvs un neīsts. 
Tāpēc Lielstraupes pilij tieši tā 
patiesuma un īstuma klātbūtne 
lielu lomu nospēlēja, un arī vide 
apkārt – tas, ka tā ir dabīga un 
īsta, teritorijas tuvumā nebija 
jaunbūves, traucējošas un neie
derīgas ēkas. Tam ir ļoti liela no
zīme, ka nav šo moderno būvju, 
kas traucē un neiederas. Mums 
ļoti patika arī dīķītis, kur arī bija 
ainas. Gan arī ievedceļš un til
tiņš – tas viss ļoti labi atbilda. 
Telpās mums ļoti patika tas, ka 
varējām darboties, nav nekādu 
muzeju vai citu aprīkotu telpu, 
vai pārāk liela telpu noslodze, 
kas liedz strādāt.  

Seriāls Latvijā būs skatāms 
tad, kad Latvija to nopirks, bet 
Vācijas otrā televīzija novembrī 
jau ir sākusi rādīt seriāla pirmās 
sērijas. 

Mēs arī īrējām vietu no kai
miņu uzņēmējiem, tāpat arī 
mums vajadzēja pabarot savu 
filmēšanas grupu un bija vēl ci
tas vajadzības, kas gala rezultāta 
rada pienesumu vietējais ekono
mikai. Kopumā mums Straupē 
ļoti, ļoti patika. Es kā lokāciju me
nedžeris – cilvēks, kurš pārzina 

un kļuvušas ļoti mūsdienīgas, kas 
padara to vietu neinteresantu no 
kino viedokļa. Lielstraupes pilī 
ir saglabājušās ļoti daudz vēs
turiskās faktūras, sienas, krāsas. 
Liela nozīme ir arī tam, ka telpas 
tiek apsildītas, tās ir pieejams un 
ērtas. Tās ir viegli pielāgot dažā
dām vajadzībām, gan Padomju 
laikiem, gan senākiem laikiem. 
Mēs šajā filmēšanā Lielstraupes 
pilī pavadījām nedēļu un tika 
filmēti ļoti daudzi skati – ainas 
cellē, aina, kur mūki atradās klos
terī, skati bibliotēkā un citās tel
pās. Telpas ir unikālas un, māks
liniekiem nedaudz piestrādājot, 
tika iegūts iztēlotais rezultāts. 

Filmas ceļš ir plānots vērie
nīgs. Tā noteikti būs pasaules 
pirmizrāde, tāda ir ambīcija. Ve
nēcijas kino festivālā tā noteikti 
tiks iesniegta un tad jau varēsim 
sekot līdzi, kā ceļš turpināsies. 
Filma noteikti atceļos arī uz Lat
viju. Mēs uzņēmām tikai iekšējos 
skatus, āra skati tiks uzņemti 
jau citā valstī. Klostera iekšējos 
skatus noteikti varēs atpazīt, jo 
ēdamzāle būs tāda episka un 
aizraujoša. 

Mēs arī ziemā plānojam iz
mantot Lielstraupes pili filmas 
“Zeme, kas zied” filmēšanai. Kino 
acīs pils ir neizmērojami fantas
tiska, kamēr tā ir tādā stadijā, kā 
šobrīd. Turklāt telpas ir siltas, 
pieejamas un arī atrodas netālu 
no Rīgas. Mēs skatāmies arī ap
kārt esošās lokācijas un meklē
sim tuvējos objektos, kurus arī 
varētu iekļaut skatos.”

Daudzsēriju mākslas seriāls 
“Avārijas izeja”

Novembra sākumā Lielstrau
pes pilī tika uzņemti skati atzīta 
krievu režisora Igora Zaiceva de
tektīva mākslas seriālam “Avāri
jas izeja”.

Seriāls stāsta par veiksmīgas 
un ietekmīgas medicīnas uzņē
muma īpašnieces Emmas Bolne

Lielstraupes pils kļuvusi par iecienītu filmu uzņemšanas vietu

filmēšanas vietas, ceru, ka pilī 
neuzradīsies kāds eiroremonts. 
Lielstraupes pils ir skaista, mums 
patika tajā un tā tiešām ir kino 
kameras mīlama ar visiem sa
viem leņķiem un stūrīšiem. Ļoti 
iespējams, ka mēs vēl atgriezīsi
mies.”

Mākslas filma 
“Neredzamā cīņa”

Oktobrī notika filmēša
nas process LatvijasIgaunijas 
kopražojumam – mākslas filmai 
“Neredzamā cīņa”. Filmas reži
sors Rainer Sarnet. 

Kungfu komēdijas “Nere
dza mā cīņa” darbība risinās pa
reizticīgo klosterī Padomju Sa
vienībā 20. gadsimta 70. gados. 

Filmas lokāciju menedžere 
Ingrīda Nagle dalās savās pār
domās: “Latvijā vēsturisku filmē
šanas vietu ir ļoti, ļoti maz. Dau
dzas ir pamestas pilnīgā novārtā 
un ir nefleksiblas. Un tās vietas, 
kas ir renovētas, ir zaudējušas 
senatnīgo auru un autentiskumu 

res pēkšņo nāvi. Neuzticīgs vīrs, 
konflikti ar bērniem, letāla veselī
bas diagnoze – Emmai dzīve bija 
gana sarežģītu notikumu pilna. 

Pēc Lielstraupes pils apskates 
kopā ar mākslinieku un režisoru, 
filmēšanas grupa nonāca pie 
secinājuma, ka pils ir ļoti precīzi 
atbilstoša seriāla scenārijam un 
masu skatiem. 

Mākslas filma 
“Hybrid Vigor”

Novembrī Lilestraupes pilī 
notika filmēšana arī režisora 
Brendona Fowlera mākslas filmai 
“Hybrid Vigor”. Filma ir psiho
loģisks trilleris, stāsts iet cauri 
vairāku gadu desmitiem, mek
lējot atbildes uz jautājumu par 
neizskaidrojamiem notikumiem, 
kas varoņiem jāpiedzīvo un kā 
tie ietekmē to dzīves ceļus. No
tikumi sākas ar mantota īpašuma 
apmeklējumu Latvijas laukos, 
kur tie atrod neizskaidrojamu 
objektu. 

Lielstraupes pilī filmētas epi
zodes otrā stāva slimnīcas tel
pās, pagraba virtuvē, kāpnēs, 
gaiteņos, tualetē un ārā pie ie
ejas pagalmā. 

Filmēšanas grupas lokā
ciju menedžere Ieva stāsta: 
“Lielstraupes pils mūs piesaistīja 
ar to, ka tur ir medicīniskās tel
pas. Šobrīd ir ļoti grūti sarunāt 
vispār jebkādu vietu filmēšanai, 
nerunājot par specifiskām va
jadzībām. Ir ļoti sarežģīti dabūt 
jebkādu ārstniecības vidi, klīni
kas noskaņu. Lielstraupes pilī ir 
vairāki laikmeti ar savu auten
tiskumu. Bija vēlme dabūt tieši 
tos elementus kā 2000. gadu 
sākumā, kad vēl ir padomju laika 
radiatori un tamlīdzīgi elementi. ”

Ceram, ka arī turpmāk filmē
šanas grupas un arī cita veida 
mākslinieki saskatīs Lielstraupes 
pils šābrīža unikalitāti un izman
tos to savu radošo darbu īsteno
šanai. 

Mākslas filmas “Neredzamā cīņa” skats Lielstraupes pilī

Mākslas filmas “Neredzamā cīņa” skats Lielstraupes pilī
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Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes 
informatīvais izdevums “Pārgaujas Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:  Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde.
 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  Vēstis” tapšanas procesā,   

ir notikusi saskaņā  ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Lai plašais Cēsu novads kļūtu vēl labāks, tiek lūgts esošo, bijušo, topošo novadnieku viedoklis. Tajā 
balstoties, spēsim veidot tādu Cēsu novadu, kurā ikviens iedzīvotājs jūtas labi – no Stalbes līdz Inešiem, no 
Liepas līdz Zaubei.
Aptauja pieejama gan Pārgaujas apvienības pārvaldes mājaslapā www.pargaujasnovads.lv, gan pārējo 

apvienotā novada pārvalžu mājas lapās.
Jautājumi, iespējams, atkārtojas no iepriekšējo gadu aptaujām, bet iedzīvotāju domas var būt mainījušās.  

Aptaujas norises periods – 23.11.–13.12.2021.
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti 

mājaslapā www.cesis.lv.

Sākusies ikgadējā Cēsu novada 
iedzīvotāju aptauja

3. decembrī plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta Tautas namā 

“Auciemmuiža”
(5., 6. sērija)

Ieejas maksa EUR 2.00
Pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid19 sertifikāts, kas apliecina vak

cināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs dokuments – pase 
vai ID karte. 

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs.

“EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE” ir daudzsēriju filma, 
kas sešās spēlfilmu un vienā dokumentālajā sērijā tiek atainots laika 
periods no Emīlijas Benjamiņas izdotā žurnāla “Atpūta” pirmsāku
miem līdz viņas bojāejai Sibīrijā, katrā no sērijām atspoguļojot kādu 
nozīmīgu viņas dzīves fragmentu – ģimenes dzīvi, uzņēmējdarbību, 
sociālā statusa nostiprināšanu, ietekmi uz politiskajām un kultūras 
norisēm 20. un 30. gados, sievietes sapņus un problēmas, darbinieku 
nodevību – un atklājot personības daudzpusīgās šķautnes.

Režisori: Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe
Filmas scenārija autori: Ivo Briedis, Baņuta Rubess, Aiva Birbele, 

Tabita Rudzāte
Operatorsinscenētājs: Andrejs Rudzāts
Mākslinieki: Kristīne Jurjāne, Aivars Žukovskis
Montāžas režisori: Andris Grants, Armands Začs, Paula Popmane, 

Toms Krauklis
Komponists: Kārlis Auzāns
Skaņu režisors: Ernests Ansons
Producenti: Gints Grūbe, Inese BokaGrūbe

koncerts 
VISAM IR SAVS LAIKS

Ieejas maksa EUR 4.00

Piedalās saksofonists 
Raivo Stašāns

17. decembrī plkst. 19.00
Rozulas Tautas namā 

muzikāli dzejiska performance 
“Melnais un Baltais satikās...” 

kopā ar Andri Buli un Gintu Grāveli
Ieejas maksa EUR 4.50.
Ieeja, uzrādot derīgu Covid19 sertifikātu, kas apliecina 
vakcināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs do
kuments – pase vai ID karte. Apmeklētājiem jālieto mutes 
un deguna aizsegs.

26. decembrī plkst. 16.00 
Stalbes Tautas namā 

SVĒTKU KONCERTS
Uzstāsies 

Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis  
Ieejas maksa EUR 4.00.
Ieeja, uzrādot derīgu Covid19 sertifikātu, kas apliecina 
vakcināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs do
kuments – pase vai ID karte. Apmeklētājiem jālieto mutes 
un deguna aizsegs.

Pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid19 sertifikāts, kas apliecina 
vakcināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs 
dokuments – pase vai ID karte. 
Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs.

18. decembrī plkst. 16.00 Raiskuma pagasta Tautas namā “Auciemmuiža”
Adventes laika noskaņu koncerts 

ar Straupes jaukto kori
Ieeja bez maksas.
Ieeja, uzrādot derīgu Covid19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs dokuments – 
pase vai ID karte. Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs.

4. decembrī
plkst. 18.00

Straupes pagasta
Tautas namā

http://www.pargaujasnovads.lv
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