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Pilnveidoties kopā

straupes pagasts. Nevalstiskās organizācijas

DruVa l Ceturtdiena, 17. janvāris, 2019.

straupes pagastā reģistrētas NVO

Biedrība “Straupes jaunieši”
Biedrība “Straupes dzirkstelītes”
Biedrība “Free Wind Archers”
Biedrība “Slow Food Straupe”
Biedrība “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņš”
Biedrība “Vesels pilsētā un laukos”
Biedrība “Braslas draugi”
Biedrība “Straupes Eko Elementi”
Straupes pilsētas atdzimšanas biedrība
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas
Straupes nodaļa
Praktiskās vēstures un tūrisma veicināšanas biedrība
"Hanzas ūdens ceļi"
Straupes evaņģēliski luteriskā draudze
Sporta klubs “Mārkulīči”
Straupes mednieku un makšķernieku biedrība “Mārkulīči”
Mednieku klubs "Šalc zaļais mežs"
Mednieku kolektīvs “Priedes”

Biedrības, kas darbojas reģionālā vai Latvijas mērogā
Vidzemes lauku partnerība “Brasla”
Biedrība “Latvijas Mednieku savienība”

Svarīga vide,
kurā dzīvo
Biedrība “Braslas draugi”
dalībnieku uzmanības
lokā ir vide un dabas
aizsardzība.

“M

ēs, vairāki domubiedri,
lašu nārsta laikā iesaitījāmies dažādās aktivitātēs. Lai vieglāk būtu
darboties, lai paustu viedokli, nodibinājām biedrību,” stāsta “Braslas draugi” valdes priekšsēdētājs
Gatis Turlajs un uzsver, ka biedrībā iesaistījušies vairāk nekā 20
interesenti: makšķernieki, Braslas
upes krastu zemju īpašnieki, kā
arī tie, kuri saistīti ar tūrismu.
Dalībnieki brīvo laiku velta
Braslai. Ik gadu tiek sarīkotas vismaz divas talkas, lai tīrītu upi un
krastus. “Talkās piedalās ne tikai
vietējie, brauc arī no Rīgas. Uz
vienu talku atbrauca 50 biedri,"
pastāsta Gatis un atzīst, ka diemžēl
ar katru gadu vietējie talkās piedalās aizvien mazāk. Aicinājumi
nelīdz, katrs jāuzrunā personīgi.
Upes tīrīšana ir grūts, fizisks
darbs. Tiek ne tikai savākti atkritumi, ko atstāj ūdens tūristi, bet
arī jācīnās ar bebru nedarbiem,
upē sakritušajiem kokiem. “Agrāk
upē sakritušos kokus krastā vilkām ar rokām, tagad izmantojam
vinču. Nav jau jēgas kokus izcelt
krastā, ja pali tos atkal ieskalo
upē. Izmantojot projekta iespējas,
biedrība iegādājās zāģi un trimmeri,” stāsta biedrības vadītājs.
Biedrības pārstāvji tikušies ar
tūrisma organizatoriem, izrunāts,

kā panākt, lai laivotāji neatstāj atkritumus, to daudzums gadu no
gada nesamazinās, jo Brasla kļūst
aizvien pievilcīgāka laivotājiem.
Organizatori viņiem pat dod atkritumu maisus, bet diemžēl ik
pavasari no Straupes centra līdz
“Vējiņiem” tīrīšanas talkās ar atkritumiem tiek pielasīti desmit
līdz piecpadsmit lielie maisi. “Tā
kā laivotāju skaits palielinās, nevar gan teikt, ka katra atstāto atkritumu daudzums palielinās,”
vērtē Gatis.
Biedrības biedri arī seko līdzi
aktualitātēm, kas novadā saistītas
ar ezeru un to krastu apsaimniekošanu, iesaistās diskusijās, pauž
viedokli. “Sadarbība ar pašvaldību ir laba. Ar tās atbalstu peldētavā pie Riebiņa ezera uzbūvējām
laipu, Braslas krastā pie Straupes
estrādes tika sakārtotas tualetes.
Par talkās savākto atkritumu nodošanu poligonā gādā pašvaldība.
Pašvaldības projektu vadītāja
Rudīte Vasile nekad neliedz padomu, un biedrības darbībā tas ir
ļoti svarīgi,” pastāsta G.Turlajs
un atklāj, ka biedriem ideju, ko
vajadzētu darīt, netrūkst. “Ir iespējas projektos piesaistīt finansējumu, bet jāstrādā pašiem.
Jāmāk izrauties no darba, ikdienas rūpēm, jāatrod laiks,” saka
straupietis un piebilst: “Esmu
makšķernieks. Gribas upei, ezeram kaut ko dot atpakaļ. Kaut vai
savu darbu, atbrīvojot Braslu no
šķēršļiem, atkritumiem, tā palīdzot upei.”q

Biedrība “straupes
dzirkstelītes” darbojas
jau piecpadsmito gadu.
Kad daudzviet veidoja
sieviešu klubiņus, straupietes
nolēma, ka arī grib nākt
kopā, iemācīties, uzzināt
ko jaunu. Katra dalījās savās
zināšanās un prasmēs.

“P

a šiem gadiem nekas nav
mainījies. Nākam kopā, aužam,
šujam, gatavojam un cepam dažādus gardumus, bet pie sirds
daudzām ir gleznošana,” stāsta
biedrības valdes priekšsēdētāja
Daina Veinberga. Savukārt Iveta
Āboliņa atminas, kāda uzdrošināšanās bija vajadzīga , lai paņemtu
otu un sāktu mēģināt to, kas darīts tikai skolas gados.
Darbi krājas, katru pavasari vai
vasaru novada svētku laikā
“Straupes dzirkstelītes” rīko izstādi. Arī tā ir uzdrošināšanās –
parādīt citiem to, kur ielikta sirds,
kas darot radījis prieku.

nradOšs prieks. Biedrības “straupes dzirkstelītes” dalībnieces selga
lūsiņa, daina Veinberga un iveta Āboliņa var lepoties ar saviem rokdarbiem.

Pirms gadiem, iegūstot projekta
finansējumu, tika iekārtotas biedrības telpas, iegādātas mēbeles,
datortehnika, šujmašīna, divi
overloki un elektriskā plīts. Vēlāk
pašas iegādājās arī stelles.
“Mājās jau nekad nav laika.
Atnāc uz klubiņu, kopā dari kaut
ko konkrētu un priecājies, ka iznāk,” saka Selga Lūsiņa un atklāj,
ka viņai patīk rokdarbi, kur vairāk jādomā, kaut vai pērļošana.
“Brīžam šķiet, ka nu jau vairs
nekā jauna nav, bet internetā aizvien var ko atrast. Tad gribas pamēģināt, arī citas ieinteresējas,”
bilst Iveta. Viņa atzīst, kad biedrība iegādājās stelles, domājusi, ka
viņa gan neaudīs. Kad iesēdusies
stellēs, sapratusi, ka aušana patīk.
Pagājušajā sezonā straupietes,
Edītes Rudzītes mudinātas, mācījās šūt tērpus. “Ikvasaras ekskursijā bijām Alūksnē, baznīcā uz
soliem bija auduma paliktņi. Domājām, ka arī mēs savai baznīcai
varētu tādus sašūt,” pastāsta Daina. Velta Ozoliņa sagādāja senu
vadmalas baķi, sievas sanesa dažādus audumus, tika sašūti 16
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nVO darbojas
aktīvi

“s

traupē dzīvo aktīvi cilvēki. Viņiem ir ambīcijas, vēlēšanās darīt un līdzīga domāšana. Vai gan citādi savulaik
straupieši būtu iestājušies
starptautiskā brālībā – Hanzas
savienībā - , kurā nebija pat
Sigulda un Turaida,” tā straupiešus raksturo novada domes
deputāte, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja, tūrisma organizatore
pašvaldībā Rudīte Vasile. Viņa
pati darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās.
“Nevalstiskās organizācijas ir
domubiedru grupas, kuras atspoguļo kopienas intereses,
pauž tās vajadzības.

Pašvaldība tiekas ar organizācijām, to pārstāvji piedalās to jautājumu apspriešanā, kas saistīti
ar viņu interesēm. Novadā ir medību koordinācijas padome, kurā
ir mednieku klubu pārstāvji, ja ir
kādas problēmas, visi nāk kopā
un meklē risinājumus,” stāsta R.
Vasile un uzsver, ka pagasta
NVO darbojas dabas un vides,
vēstures, tūrisma, sporta, sociālajā jomā, aizstāv mājražotāju
un amatnieku intereses.
Jau vairākus gadus pašvaldība izsludina projektu konkursus
nevalstiskajām organizācijām
un interešu grupām, dodot iespēju iegūt finansējumu kāda

paliktņi.
Lāčplēša dienā “Straupes
dzirkstelītes” no plastmasas pudelēm izgatavoja trauciņus svecītēm un pie pieminekļa Ziemeļlatvijas atbrīvotājiem Plācī izveidoja Austras koku.
“Labprāt iesaistāmies, ja aicina.
Novada svētkos esam dekorējušas
Straupes estrādi,” pastāsta Daina,
bet Selga uzsver: “Jābūt mērķim
un patikšanai, tad viss izdodas.”
Arī šai sezonai straupietēm plāni
skaidri. Biedrībā iesaistās jaunas
dalībnieces. “Tā kā lielākā daļa
strādājam, nav viegli izbrīvēt laiku. Mums ir jaukas telpas, par kurām maksājam tikai nelielu īri.
Aust un šūt var nākt, kad ir laiks,
katra arī izvēlas nodarbības, kas
interesē. Gribētu aicināt kādu,
kas kaut ko jaunu pamāca, bet tad
jādomā, kā samaksāt. Meklējam
iespējas. Arī sadarbojamies ar citām biedrībām, piemēram, Amatas “Dzīvesprieku”, stāsta Daina
Veinberga. Straupietes uzsver, ka
biedrības ikdiena ir atkarīga tikai
no pašām.q

sabiedrībai nepieciešama infrastruktūras objekta ierīkošanai vai sakārtošanai. Arī šogad
būs projektu konkurss.
Pašvaldība atbalsta organizāciju ieceres , ko īsteno ar
“Leader” projektu līdzekļiem,
piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu. “Protams, organizācijas gaida, ka pašvaldība
palīdzēs, atbalstīs. Ja ir ideja
un, to īstenojot, iegūs sabiedrība, tā vienmēr tiek atbalstīta,”
uzsver R. Vasile un piebilst, ka
novadā nav prakses, ka organizācijas darbības nodrošināšanai saņemtu regulāru pašvaldības finansējumu.
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