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Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu.
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

(Latviešu t. dz.)

Lai vasaras saulgriežu pilnbrieds
dod spēku, svētību un iedvesmu

labiem darbiem un domām!

Pārgaujas novada domes vārdā – 
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Par novada svētkiem lasiet 11. un 12. lpp.!

Madara Gasiņa,
Kultūras pasākumu vadītāja

	Lai	 atzīmētu	 20	 gadu	 kopā	
būšanu	un	dejot	prieku,	26.maija	
vakarā	Straupes	estrādē	senioru	
deju	 kolektīvs	 “Munsturis”	 aici-
nāja	 uz	 savu	 jubilejas	 koncertu.	
Ar	savu	raito	deju	soli	kolektīvs	
arī	atklāja	āra	pasākumu	sezonu	
novadā.	Svinēt	nozīmīgo	jubileju	
bija	 ieradušies	 arī	 citi	 draugu	
kolektīvi	 –	 vidējās	 paaudzes	
deju	 kolektīvs	 ‘’Straupe’’,	 jau-
niešu	 deju	 kolektīvs	 ‘’Idumeja’’,	
Siguldas	 kultūras	 nama	 senioru	
deju	 kolektīvs	 ‘’Sidrabdan-
cis’’,	 Saulkrastu	 kultūras	 cen-
tra	 senioru	 deju	 kolektīvs	
‘’Saulgrieži’’,	 Cēsu	 kultūras	 cen-
tra	senioru	deju	kolektīvs	‘’Dzir-
nas’’,	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	
senioru	 deju	 kolektīvs	 ‘’Saiva’’,	
Carnikavas	 kultūras	 nama	
senioru	 deju	 kolektīvs	 ‘’Tacis’’,	

Limbažu	kultūras	nama	senioru	
deju	kolektīvs	‘’Jampadracis’’	un	
Limbažu	kultūras	nama	senioru	
deju	kolektīvs	 ‘’Sagša’’.	Koncerts	
tika	 raiti	 aizvadīts	 ar	 patiesiem	
smaidiem,	 izdejojot	 ne	 vienu	
vien	 deju	 soli,	 atminoties	 dažā-
das	 kolektīva	 atmiņas	 un	 saņe-
mot	 siltus	 vēlējumus	no	 sveicē-
jiem.	
	Kurš	 gan	 cits	 vislabāk	 var	

raksturot	 kolektīvu	un	pastāstīt	
kā	 gājis	 pa	 šiem	 gadiem,	 ja	 ne	
paši	 dalībnieki	 un	 to	 vadītāja.	
Tieši	 tāpēc	 noskaidroju	 dažu	
dejotāju	un	vadītājas	domas.	
	SDK	 “Munsturis”	 dalībnieks	

Druvis	(dejo	kolektīvā	10	gadus)	
savu	 kolektīvu	 raksturo	 šādiem	
vārdiem:	 “Gādīgs	 un	 rūpīgs	
kolektīvs,	 kur	 viens	 par	 otru	
rūpējās.	 Kolektīvs	 jau	 kā	 kolek-
tīvs.	Var	teikt,	ka	arvien	atjauno-
jamies,	 jeb	 ar	 katru	 gadu	 palie-
kam	ar	vien	jaunāki	un	jaunāki.	”	

Druvis	šajā	sezonā	uzņēmies	arī	
atbildīgo	 kolektīva	 prezidenta	
amatu.
	Savukārt	dejotāja	Ināra	(dejo	

kolektīvā	 17	 gadus),	 kura	 pilda	
arī	 kolektīva	 finansistes	 pienā-
kumus,	 atzīst,	 ka	 kolektīvs	 ir	
ļoti	 saliedēts,	 izpalīdzīgs,	pieda-
lās	 kopīgi	 visos	 pasākumos	 un	
atbalsta	viens	otru.	Ja	kādam	no	
dejotājiem	 ir	 jāpalīdz	 ar	 mājas	
darbiem,	 tad	 vienmēr	 kopīgiem	
spēkiem	visi	dodas	palīgā.	
	Viens	no	atbildīgākajiem	pie-

nākumiem	 kolektīvā	 ir	 rūpēties	
par	to,	lai	uzstāšanās	tērpi	vien-
mēr	 būtu	 kārtībā,	 lai	 nevienam	
nekas	 netrūktu	 un	 visas	 pogas	
būtu	 pareizi	 piešūtas.	 Šis	 pie-
nākums	 uzticēts	 rūpīgajai	 un	
sirsnīgajai	Rutai	 (kolektīvā	dejo	
7	gadus),	kura	nedaudz	apdomā-
jot	 saka,	 ka	 kolektīvu	 vislabāk	
raksturo	 teiciens:	 “Viens	 par	
visiem,	visi	par	vienu!”.		Ja	kolek-
tīvam	 plānoti	 kādi	 tuvāki	 vai	
tālāki	izbraucieni,	tad	Ruta	min,	
ka	 kolektīvā	 valda	 nostāja:	 “Ja	
kopā	 brauc	Munsturis,	 tad	 kaut	
uz	otru	pasaules	galu!”.	
Deju	kolektīvā	“Munsturis”	ir	

arī	 dejotāji,	 kas	 pievienojušies	
no	 Cēsīm.	 Tāda	 arī	 ir	 dejotāja	
Vaira	 (kolektīvā	 dejo	 2.	 gadu),	
kura	 kolektīvu	 raksturo,	 kā	 ļoti	
nopietnu,	 kur	 visi	 ar	 lielu	 atbil-
dību	 attiecas	 pret	 darbu	 un	
mēģinājumiem.	To	apstiprina	arī	
tas,	ka	dalībnieki	vienmēr	kuplā	
skaitā	apmeklējot	mēģinājumus.	
Kā	 pozitīvo	 Vaira	 arī	 min	 pras-
mīgo	 kolektīva	 vadītāju	 Inetu,	

Deju kolektīvs “Munsturis” 
nosvinējis 20 gadu jubileju

kura	 vienmēr	 veikli	 uzstāda	
dejas,	 kā	 arī	 koncertmeistari	
Andu,	 kura	 labi	 saprotas	 ar	
kolektīvu.	Kā	arī	dejotāju	ieprie-
cina	 bagātīgais	 kolektīva	 tērpu	
klāsts.	Katrā	dejā	var	dižoties	un	
pārsteigt	ar	citu	tērpu.	
Par	 kolektīva	 izaugsmi,	 turot	

to	saliedēti	kopā,	rūpējas	kolek-
tīva	vadītāja	Ineta.	Viņa	par	savu	
kolektīvu	saka:	“Munstura	labās	
īpašības	 –	 patstāvība,	 dzīve-
sprieks	un	vēlme	augt	un	pilnvei-
doties.	Priecājos	kopā	ar	viņiem	
par	 katru	 mazāko	 veiksmi	 un	
bēdājos	 par	 neizdošanos.	 Droši	
varu	kolektīvu	kādā	izbraucienā	
palaist	 vienu,	 jo	 zinu,	 ka	 viņi	
tiks	galā.	Gribētos	 izcelt	Rutiņu,	
kas	 ļoti	 rūpējas	 par	 tērpiem,	
vienmēr	 visu	 pirms	 koncertiem	
sakārto	 un	 pārbauda.	 Savukārt	
Ināra	Kreitūze	ir	kolektīva	maka 

turētāja	un	rūpējas	par	 jubilāru	
sveikšanu,	 lai	 neviens	 netiktu	
aizmirsts.	Prieks	par	mūsu	dejo-
tājiem,	kas	mēro	ceļu	pie	mums	
no	Cēsīm	–	Vairu,	Aigaru	un	Juri,	
prieks	 arī	 par	 ilggadējiem	dejo-
tājiem	 –	 Juri	 Baltgalvi,	 Dainu,	
Druvi,	 Inesi,	 Modri,	 Vitu,	 Zie-
doni,	Ināru	B.,	Dzintaru	un	Ingu,	
par	 nedaudz	 jaunākiem	 kolek-
tīva	 dalībniekiem	 –	 Sarmīti,	
Uldi,	Kristīni	un	Arni.	Prieks	par	
visiem	kopā,	jo	mēs	esam	tie,	kas	
veido	“Munsturi”.	Mans	vēlējums	
-	stipru	veselību,	dejotprieku	un	
humora	dzirksti	arī	turpmāk.”
Arī	 Pārgaujas	 novada	 paš-

valdība	 pievienojas	 sveicējiem	
un	 novēl	 kolektīvam	 izturību,	
veselību	 un	 vienmēr	 raitu	 deju	
soli,	kā	arī	lai	noturīgs	kolektīva	
saliedētības	un	sirsnības	gars!

SDK “Munsturis” savā 20. jubilejas koncertā. Foto: Iluta Beķere

SDK “Munsturis”. Foto: Iluta Beķere
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Jā,	29	balsis
Nē,	23	balsis

Mani	tas	neinteresē	
10	balsis

Vai esat iepazinies ar fizisko 
personu datu aizsardzības 
regulu, kas stājās spēkā no 

25. maija visās 
Eiropas Savienības valstīs?

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājuma rezultātu apkopojums 

Ilvija Brence, 
juriskonsulte, sertificēta personas 
datu aizsardzības speciāliste

Ir	 pagājis	 gandrīz	 viens	 mēne-
sis	 kopš	 25.	 maija,	 kad	 spēkā	 stā-
jās	 Vispārīgā	 datu	 aizsardzības	
regula	 (turpmāk	 –	 Regula).	 Par	 to	
tika	 rakstīts	 un	 runāts,	 taču	 kā	 tā	
attieksies	uz	katru	no	mums,	iespē-
jams,	tā	arī	nav	īstas	skaidrības.	Lai	
kliedētu	neziņu	un	vairotu	izpratni,	
sniegšu	nelielu	skaidrojumu.	
Fizisko	 personu	 datu	 aizsardzī-

bas	likums,	kas	ne	tikai	netika	ievē-
rots,	bija	novecojis	un	pamatojoties	
uz	 straujo	 tehnoloģisko	 attīstību,	
bija	nepieciešams	jauns	regulējums,	
kas	 visā	 Eiropas	 Savienībā	 darbo-
tos	vienādi,	 tieši	un	nepastarpināti	
un	 izslēgtu	 jebkādas	 interpretāci-
jas	 iespējas.	 Tāpēc	 pirms	 diviem	
gadiem	 tika	 pieņemta	 Regula,	 kas	
no	 šā	 gada	25.	maija	darbojas	visā	
Eiropas	Savienībā	un	ir	attiecināma	
arī	uz	katru	no	mums.
Regula	nosaka,	ka	personas	dati	

ir	 katras	 personas	 (datu	 subjekta)	
nemantisks	 īpašums	 un	 katrai		
personai	 ir	 tiesības	 zināt	 visu	 par	
saviem	datiem.	Tas	nozīmē,	ka	tieši	
tāpat	 kā	 mēs	 rūpējamies	 par	 savu	
nekustamo	 un	 kustamo	 īpašumu		
to	 uzraugot,	 uzturot	 	 un	 sargājot,	
mums	 ir	 tiesības	 būt	 saimniekiem	
arī	par	saviem	datiem.	Personas	dati	
ir	 jebkura	 informācija,	 kas	 attiecas	
uz	 identificētu	 vai	 identificējamu	
fizisku	 personu	 (Regulas	 4.	 panta	
pirmā	 punkta	 pirmais	 teikums).	
Tas	nozīmē,	ka	jebkāda	informācija	
–	patiesa	vai	nepatiesa		par	zināmu	
dzīvu	 fizisku	 personu	 jeb	 personu,	
kuru	pēc	noteiktu	pazīmju	ko	puma	
var	atpazīt,	ir	personas	dati.	
Mēs	 varam	 būt	 atbildīgi	 saim-

nieki	 par	 saviem	 datiem	 tiktāl,	 cik	
tie	 ir	 mūsu	 pašu	 rīcībā.	 Tas	 īste-
nojams	 izvērtējot	 nepieciešamību	
kādam	stāstīt	par	sevi,	savu	ģimeni,	
radiem,	 draugiem	 un	 paziņām.	 Esi	
izstāstījis,	 apzinies	sekas.	 Jo	 tiklīdz	
dati	 nonāk	 kādas	 citas	 personas	
rīcībā,	 mēs	 par	 tiem	 vairs	 neva-

ram	būt	 atbildīgi.	 Datu	 apstrāde	 ir	
jebkura	veikta	darbība	ar	datiem	–	
vākšana,	nodošana	(arī	pļāpāšana),	
uzgla	bāšana,	 sistematizēšana,	 blo-
ķēšana,	dzēšana,	u.c.	
Tāpat	 kā	 Fizisko	 personu	 datu	

aizsardzības	 likums,	 arī	 Regula	
paredz	 absolūto	 izņēmumu	 per-
sonas	 datu	 apstrādei,	 ja	 tā	 veikta	
mājas	 un	 ģimenes	 vajadzībām.	
Ikvienai	 personai	 ir	 tiesības	 uz	
privātās	 dzīves	 neaizskaramību	
un	 tas	 nozīmē,	 ka	 mājas	 vajadzī-
bām	 izmantotā	 videonovērošanas	
kamera	var	filmēt	tikai	savu	terito-
riju,	par	ģimenes	sarunās	pieminē-
tajām	 citām	 personām	 nestāstām		
publiski	tālāk.		
Mūsu	dati	 ir	 pie	 daudziem	datu	

apstrādātājiem	 –	 valsts	 un	 paš-
valdību	 iestādēs,	 bankās,	 dažādu		
pakalpojumu	 	 kompānijās,	 tajā	
skaitā	 to	 uzņēmumu,	 kurā	 kaut	
vienu	 reizi	 internetā	 ir	 izdarīts	
pirkums.	 Iespējams,	 mēs	 pat	 iedo-
māties	 nevaram,	 cik	 daudzu	 uzņē-
mumu	 sistēmās,	 būs	 atrodami	
mūsu	dati.	
Regula	 no	 vienas	 puses	 paredz	

ikvienai	personai	lielākas	tiesības	–	
būt	saimniekam	par	saviem	datiem,	
no	otras	puses	–	uzliek	pienākumu	
datu	 turētājiem	 rūpēties	 par	 viņu	
rīcībā	 esošo	 datu	 drošību,	 datus	
vācot	 pēc	 iespējas	mazākā	 apjomā	
un	 uzglabājot	 tikai	 tik	 ilgi,	 cik	
nepieciešams	 datus	 ieguves	mērķa	
sasniegšanai.
Tā	 piemēram,	 fiziska	 persona	

veic	pirkumu	internetā.	Lai	tas	būtu	
īstenojams,	 nepieciešams	 noslēgt	
distances	 līgumu	 (pusēm	 netieko-
ties	klātienē)	un	iegūt	no	personas	
būtisku	datu	kopumu	rēķina	sastā-
dīšanai	 (vārdu,	 uzvārdu,	 personas	
kodu,	adresi,	konta	numuru	bankā,	
bankas	 nosaukumu,	 e-pastu,	 tele-
fonu,	 veidu,	 kādā	 persona	 vēlas	
saņemt	preci).		Kad	tas	izdarīts,	per-

sona	saņem	rēķinu,	 to	apmaksā	un	
pēc	 dažām	 dienām	 saņem	 gaidīto	
preci.	 Darījums	 ir	 pabeigts,	 taču	
uzņēmuma	rīcībā	joprojām	atrodas	
personas	 dati,	 kas	 ievākti	 noteiktā	
mērķa	sasniegšanai	–	preces	pārdo-
šanai.	 Ja	persona	nevēlas,	ka	uzņē-
mums	viņu	traucē	ar	jauniem	preču	
piedāvājumiem,	 akcijām	 un	 viņa	
vēlas	tikt	aizmirsta,	personai	ir	tie-
sības	lūgt,	lai	viņas	datus	izdzēš	no	
savas	 datu	 bāzes.	 Ja	 uzņēmums	 to	
varēs	izdarīt,	tad	to	izdarīs,	taču	ne	
vienmēr	 iespējams	 īstenot	 tiesības	
tikt	aizmirstam.	
Valsts	 un	 pašvaldību	 iestādes	

savas	 funkcijas	 pilda	 saskaņā	 ar	
likumiem	un	normatīvie	akti	paredz	
noteiktus	datu	uzglabāšanas	termi-
ņus,	tādējādi	šajās	iestādēs	lūgumu	
par	 datu	dzēšanu	nebūs	 iespējams	
izpildīt.
Valsts	 un	 pašvaldību	 iestādes	

saskaņā	 ar	 Regulu	 jau	 šobrīd	 ir	
uzsākušas	 sniegt	 personām	 infor-
māciju	 par	 to,	 kādus	 datus	 iestā-
des	 apstrādā	 un	 kādas	 ir	 personu	
tiesības	attiecībā	uz	datu	iegūšanu.	
To	 sauc	 par	 privātuma	 politiku	 un	
iepazīstoties	 ar	 tās	 saturu,	 ikviens	
var	 uzzināt	 sev	 interesējošo	 vispā-
rīgo	 informāciju.	 Taču,	 ja	 persona	
vēlas	konkrētu	informāciju	par	sevi,	
tad	 jāvēršas	 iestādē	 	 ar	 rakstveida	
iesniegumu.	 	 Un	 iesnieguma	 saņē-
mēja	 pienākums	 ir	 viena	 mēneša	
laikā	sniegt	atbildi	uz	personas	pie-
prasījumu.
Apkopjot	 aprakstīto	 –	 mēs	 paši	

esam	saimnieki	par	 saviem	datiem	
un	mums	 ir	 tiesības	 zināt	 visu	par	
sevi,	kādi	dati	un	kur	atrodas,	kam	
tie	 tālāk	 nodoti.	 Savukārt	 datu	
apstrādātājiem	 ir	 pienākums	 sar-
gāt	mūsu	datus,	apstrādāt	 tos	 tikai	
nepieciešamajā	 apjomā	 un	 tikai	
tad,	kad	tas	 ir	nepieciešams,	kā	arī	
sniegt	 atbildes	 uz	 fizisko	 personu	
pieprasījumiem.	

Mani dati – mans īpašums

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

Arī	 šogad	 Pārgaujas	 novadā	 tiek	 rīkots	 ikgadējais	
„Sakopta	un	videi	draudzīga	sēta”	pasākums.	Tā	mērķis	
ir	sekmēt	Pārgaujas	novada	teritorijas	sakopšanu,	vei-
cināt	novada	iedzīvotāju	un	uzņēmēju	labo	gribu	saim-
niekot	videi	draudzīgi	un	energofektīvi,	celt	iedzīvotāju	
pašapziņu	un	lepnumu	par	savu	novadu,	kā	arī	palieli-
nāt	novada	atpazīstamību.
Ņemiet	 vērā,	 ka	 sakopto sētu vērtēšana 2018. 

gadā notiek no 25. jūnija līdz 7. augustam.
Vēlamies	 izcelt,	 ka	 vērtēšanas	 komisiju	 pārstāvji	

vērtēšanas	 laikā	 veic	 fotografēšanu	 un/vai	 video	 fil-
mēšanu.	Katrs	novada	iedzīvotājs	līdz	22.	jūnijam	tiek	
aicināts	īpaši	pieteikt	savu	vai	citu	īpašumu	vērtēšanai,	
kā	arī	iedzīvotājam,	kuram	pie	iebraucamā	ceļa	atrodas	
zīmes	 “Iebraukt	 aizliegts”,	 “Privātīpašums”	 vai	 “Nikns	
suns”	 vēlams	 pieteikt	 īpašumu	 vērtēšanai,	 jo	 pastāv	
iespēja,	 ka	 vērtēšanas	 komisijas	 šādus	 īpašumus	 var	
nevērtēt.	Pastāv	 iespēja	arī	 atteikt	 savu	 īpašumu	vēr-
tēšanai.	Visos	gadījumos	 lūdzam	sazināties	ar	pašval-
dību,	 rakstot	 uz	 pargaujasnovads@pargaujasnovads.
lv,	zvanot	pa	 tālr.:	64134426	vai	arī	personīgi	 ierodo-
ties	Klientu	apkalpošanas	centrā	Stalbē	(“Iktes”,	Stalbe,	
Stalbes	pagasts).
Pasākumu	 noslēgs	 Saimniekballe,	 kura	 notiks	

18.	augustā	Raiskuma	pagasta	Ungurmuižā.
Komisijas	 vadīs	 Pārgaujas	 novada	 speciālistes,	 ar	

kurām	ir	iespējams	sazināties	un	precizēt	apmeklējuma	
dienu:
Raiskuma	pagasta	ko		misijas	vadītāja	Solveiga	Ruska	

(tālr.	 26234766),	 Straupes	 pagasta	 komisijas	 vadītāja	
Iluta	Beķere	(tālr.	26368154),	Stalbes	pagasta	komisijas	
vadītāja	Madara	Gasiņa	(tālr.:	22485145).
*Ja	 konkrētās	 sētas	 saimnieks	 laikā,	 kad	 komisija	

ierodas,	nav	mājās,	netiks	veikta	 fotofiksācija	un	 sēta	
var	netikt	vērtēta.	
*Sakopto	sētu	izvērtēšana	notiks	saskaņā	ar	fizisko	

personu	datu	aizsardzības	regulu.

Gatavojamies pasākumam 
„Sakopta un videi 
draudzīga sēta 2018”

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

No	29.	maija	Pārgaujas	novada	iedzīvotāji	mājaslapā	
www.pargaujasnovads.lv	 tika	aicināti	 izteikt	savu	vie-
dokli	par	to,	vai	viņi	ir	iepazinušies	ar	fisisko	personu	
datu	aizsardzības	regulu,	kas	stājās	spēkā	no	25.	maija	
visās	Eiropas	Savienības	valstīt.
Par	 to,	 kas	 ir	 datu	 aizsardzības	 regula,	 vairāk	 lasīt	

datu	 aizsardzības	 speciālistes	 Ilvijas	 Brences	 rakstā	
“Mani	dati	–	mans	īpašums”	2.	lpp.
Ar	 datu	 aizsardzības	 regulu	 iespējams	 iepazī-

ties	 mājaslapā	 likumi.lv	 (https://likumi.lv/doc.
php?id=4042	)	
Pārgaujas	 novadam	 tapusi	 arī	 privātuma	 politika,	

un	 tās	 mērķis	 ir	 sniegt	 fiziskajai	 personai	 –	 datu	
subjektam	–	 informāciju	par	personas	datu	apstrādes	
nolūku,	apjomu	un	aizsardzību,	kā	arī	citu	informāciju,	
apstrādājot	datu	subjekta	personas	datus.	Ar	Pārgaujas	
novada	pašvaldības	personu	datu	apstrādes	privātuma	
politiku	 iespējams	 iepazīties	 4.	 lpp.	 vai	 Pārgaujas	
novada	mājaslapā.	

Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regu-
lēšanas	 komisijas	 (SPRK)	 padome	
apstiprinājusi	 jaunus	 sadzīves	
atkritumu	 apglabāšanas	 pakalpo-
juma	 tarifus	 SIA	 “ZAAO”	 (ZAAO)	
apsaimniekotajā	 sadzīves	 atkri-
tumu	 poligonā	 “Daibe”,	 laika	 pos-
mam	līdz	2020.gadam.	Jaunie	tarifi	
spēkā	stāsies	šī	gada	19.jūlijā.
Poligona	 “Daibe”	 tarifs	 bijis	

nemainīgs	 kopš	 2012.gada,	 atkri-
tumu	 pieņemšanas	 cena	 poligonā	
palielinājusies	 tikai	 dabas	 resursu	
nodokļa	(DRN)	pieauguma	dēļ	–	no	
2012.	 līdz	2018.	 gadam	šis	nodok-
lis	 audzis	 3,5	 reizes.	 Šo	 gadu	 laikā	
ZAAO	ir	īstenojusi	vairākus	Eiropas	
Savienības	 un	 Norvēģijas	 finanšu	
instrumenta		līdzfinansētus	projek-
tus,	izveidojot	jaunu	infrastruktūru	
atkritumu	 priekšapstrādei	 pirms	
apglabāšanas	 –	 manuālo	 sadzī-
ves	 atkritumu	 šķirošanas	 līniju.	 Ir	
uzsākta	 otrās	 atkritumu	 krātuves	
pildīšana,	pirmajai	piepildītajai	krā-
tuvei	notikusi	rekultivācija.	Līdzekļi	
ieguldīti	arī	poligona	“Daibe”	pieva-
dceļa	rekonstrukcijā.	

Saskaņā	 ar	 SPRK	 pieņemto	
lēmumu,	 ZAAO	 sadzīves	 atkritumu	
apglabāšanas	 pakalpojuma	 tarifs	
par	 vienu	 noglabāto	 atkritumu	
tonnu,	 ieskaitot	 dabas	 resursu	
nodokli,	 bet	 bez	 pievienotās	 vēr-
tības	 nodokļa,	 līdz	 šā	 gada	 bei-
gām	 palielināsies	 par	 19,2%	 un	
būs	48,55	EUR	par	 tonnu.	Nākamā	
gada	 sākumā	 tarifu	 paredzēts	
pacelt	 vēl	 par	 7,6%,	 tam	 pieau-
got	 līdz	 52,53	 EUR	 par	 tonnu,	 bet	
2020.	 gadā	 to	 paredzēts	 palielināt	
vēl	par	6,6%,	tam	sasniedzot	56,02	
EUR	 par	 tonnu	 līdz	 jauna	 tarifa	
spēkā	stāšanās	brīdim.	Tarifa	palie-
lināšanās	nākamajos	gados	saistīta	
tikai	ar	DRN	likmes	pieaugumu	par	
atkritumu	apglabāšanu.
Šo	 tarifa	 izmaiņu	 ietekmē	 mai-

nās	 arī	 atkritumu	 apsaimniekoša-
nas	 maksa	 SIA	 “ZAAO”	 klientiem	
Ziemeļvidzemes	 22	 pašvaldībās.	
Par	 to	katrā	pašvaldībā	klienti	 tiks	
informēti	personīgi.

Laura Jegorova,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Apstiprināti jauni sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 
tarifi poligonā “Daibe”

47 %
37 %

16 %

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
https://likumi.lv/doc.php?id=4042
https://likumi.lv/doc.php?id=4042
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

13.	 jūnijā	 Pārgaujas	 novadā	
viesojās	 delegācija	 no	 Engures	
novada	 pašvaldības	 –	 Engures	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Gundars	 Važa,	 izpilddirektors	
Imants	 Valers,	 kā	 arī	 finanšu	
nodaļas	pārstāves.
Kopā	 ar	 Pārgaujas	 novada	

domes	 priekšsēdētāju	 Hardiju	
Ventu	 delegācija	 apmeklēja	
novada	 administratīvās	 ēkas	 –	
Straupes	 pagasta	 pārvaldi,	 Stal-
bes	 pagasta	 pārvaldi	 un	 Rais-
kuma	pagasta	pārvaldi.	Engures	
novada	pārstāvji	tikās	ar	Pārgau-
jas	novada	pašvaldības	speciālis-
tiem,	gūstot	priekšstatu	pat	viņu	
ikdienas	darbu,	vidi	un	pienāku-
miem.	 Īpaša	 interese	 tika	 izrā-
dīta	par	grāmatvedības	sistēmu,	
kā	 arī	 par	 to,	 kā	 notiek	 doku-
mentu	aprite	Pārgaujas	novadā.	

Šī	 bija	 speciālistu	 iespēja	 apru-
nāties	 ar	 citiem	 savas	 nozares	
pārstāvjiem,	 daloties	 pieredzē	
un	viedokļos.	
Engures	 novada	 pārstāvju	

viesošanās	 Pārgaujas	 novadā	 ir	
turpinājums	savstarpējai	pašval-
dību	sadarbībai,	par	kuru	vieno-

jās	Engures	un	Pārgaujas	novadu	
domju	 priekšsēdētāji	 pagājušā	
gada	 septembrī,	 kad	 Pārgaujas	
novada	 pašvaldības	 speciālisti	
un	 vadība	 pabija	 Engurē.	 Šādas	
vizītes	 ir	 nozīmīgas,	 jo	 to	 mēr-
ķis	ir	dalīšanās	esošajā	pieredzē	
pašvaldības	darba	organizēšanā.	

 

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

	Jūnija	 sākumā	 pabeigti	 pār-
būves	 darbi	 Straupes	 volejbola	
laukumā,	 kuriem	 finansējumu	
izdevies	 piesaistīt	 no	 Eiropas	
Lauksaimniecības	 fonda	 lauku	
attīstībai	 LEADER	 programmas.	
Lielākie	pārbūves	darbi	pabeigti	
jau	 pagājušā	 gada	 nogalē,	 bet	
šajā	pavasarī	bija	 jāizdara	atlik-
tie	 apzaļumošanas	 un	 aprī-
kojuma	 uzstādīšanas	 darbi.	
Projekta	 ietvaros	 nostirpināts	
laukumu	segums	un	mainīts	klā-
jums,	kā	arī	iegādāti	aprīkojuma	
komplekti	–	balsti	un	tīkli	–	trīs	
laukumiem,	kuros	novada	iedzī-

votājiem	 un	 viesiem	 iespējams	
spēlēt	volejbolu.
	Volejbola	 laukuma	 pārbūves	

darbus	 veica	 SIA	 „Latvijas	 ceļi”.	
ELFLA	 Lauku	 attīstības	 prog-
rammas	 2014.–2020.	 gadam	
pasākuma	 “Atbalsts	 LEADER	
vietējai	 attīstībai	 (sabiedrī-
bas	 virzīta	 vietējā	 attīstības	
stratēģija)”	 apakšpasākuma	
“Darbību	 īstenošana	 saskaņā	
ar	 sabiedrības	 virzītas	 vietē-
jās	 attīstības	 stratēģiju”	 līdzfi-
nansētajam	 projektam	 Nr.16-
09-AL20-A019.2202-000003	
“Pludmales	 volejbola	 laukuma	
pārbūve”	 piesaistītais	 publis-
kais	finansējums	ir	18	000	EUR,	
pārējos	izdevumus	sedz	Pārgau-
jas	novada	pašvaldība.

Pabeigta volejbola 
laukuma pārbūve 
Straupē

Engures novada pašvaldības 
pārstāvji viesojas Pārgaujas 
novadā

Mani dati – mans īpašums

Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
(Latviešu	t.dz.)

Šogad,	 kā	 nevienu	 gadu	
“Iepriekšējā	 gadā	 dzimušo	
bērnu	 godināšanas	 svētki”	
gandrīz	 sakrita	 ar	 Starptau-
tisko	 Bērnu	 aizsardzības	
dienu	 un	 notika	 Straupes	
pagasta	tautas	namā.	Uz	šiem	
svētkiem	 aicinājām	 visus	
2017.	 gadā	 dzimušos	 bērni-
ņus,	 kuru	 dzīvesvieta	 dekla-

Godināti 2017. gadā dzimušie bērniņi

rēta	Pārgaujas	novadā.	
Gaviļnieki	 uz	 saviem	 svēt-

kiem	 nāca	 kopā	 ar	 vecākiem,	
vecvecākiem,	 lielākajiem	 brā-
ļiem	un	māsām.	Šajos	svētkos	
ir	iespēja	apskatīt	vienaudžus,	
salīdzināt	 cik	 kurš	 liels	 izau-
dzis,	konstatēt,	ar	ko	kopā	būs	
jādarbojas	 bērnudārzā,	 ar	 ko	
kopā	skolā	zinības	jākrāj.	Šiem	
svētkiem	 no	 35	 mazuļiem	
vecāki	pieteica	22.
Īsumā	par	skaitļiem:
2017.	 gadā	 Pārgaujas	

novadā	dzimuši	34	bērni	–	14	
meitenes,	20	zēni.
Sadalījums	pa	pagastiem:
Raiskumā:	4	zēni;	5	meite-

nes;
Stalbē:	6	zēni;	5	meitenes;
Straupē:	 10	 zēni;	 4	 meite-

nes.
Vairāki	 bērni	 no	 mūsu	

novada	 pārcēlušies	 uz	 dzīvi	

citur,	bet	ir	tādi,	kas	pie	mums	
ieradušies	uz	palikšanu.		Rais-
kumā	(+1	un	-1),	Stalbē	(+1	un	
-3),	Straupē	(+4	un	-1).
Vārdu	 izvēlē	 vecāki	 bijuši	

ļoti	radoši,	izvēloties	bērniem	
gan	 senus	 un	 stiprus	 vārdus,	
gan	 pavisam	 jaunmodīgus	
un	 nedzirdētus.	 Meitenēm	
populārākais	 vārds	 Emīlija,	
bet	 ir	arī	Kates,	Elzas,	Lindas,	
Ilzes,	Martas	un	Māras,	gan	arī	
nedzirdētāki	vārdi	kā	Evelīna,	
Magnolija	 un	 Kira.	 Zēniem	
populārākais	 vārds	 –	 Olivers,	
bet	ir	arī	mums	latviešiem	tik	
pierastie	 vārdi	 –	 Jānis,	 Juris,	
Pauls,	 Kristaps,	 Kristers,	 Kār-
lis,	Raimonds,	Edmunds,	Pēte-
ris	un	Ernests,	kā	arī	pavisam	
reti	vārdi:	Robijs,	Kurts,	Mikus,	
Marats,	Alekss.
Skumji,	ka	meitenēm	vārdu	

Līga	vecāki	neizvēlas.	Jaunākā	

Līga	 Raiskuma	 pagastā	
dzimusi	 2007.	 gadā,	 Stalbē	 –	
2006.	 gadā,	 bet	 Straupes	
pagastā	–	1997.	

Pateicamies	 vecākiem	 par	
atsaucību	un	dalību	svētkos.
Pašvaldība	 priecājas	 par	

katru	jaundzimušo	bērnu,	kurš	
turpmāk	 Pārgaujas	 no	vadu	
sauks	par	savām	mājām.	Tieši	
tāpēc	jaunajiem	vecākiem	tiek	
novēlēta	izturība,	kā	arī	teikts	
paldies	par	ģimeņu	veidošanu	
šeit.	 Šogad	 Pārgaujas	 novada	
pašvaldība	 jaundzimušajiem	
dāvināja	uni		kālas	pasaku	grā-
matas,	 kas	 tapušas	 Latvijas	
simtgades	 projekta	 ietvaros.	
Grāmatā	 iekļau	tas	 100	 pasa-
kas,	 ko	 papildina	 100	 krāšņi	
latviešu	 mākslinieku	 zīmē-
jumi.	
Aicinām	2017.	gadā	dzi	mu-

	šo	bērnu	vecākus,	kuri	svēt	kus	
neapmeklēja,	ierasties	Klientu	
apkalpošanas	 centrā,	 Stalbē,	
darba	 laikā,	 lai	 saņemtu	 dā	-
vanu	savam	mazulim.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Engures novada pašvaldības delegācija un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents un Pārgaujas novada pašvaldības 
darbinieki. Foto: Iluta Beķere

2017. gadā jaundzimušo godināšanas pasākuma dalībnieki. Foto: Matīss Veinbergs Foto: Matīss Veinbergs

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un Bērziņu 
ģimene no Stalbes pagasta. Foto: Matīss Veinbergs
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Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 
18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpa-
sākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Trešās	 kārtas	 pieejamais	 publiskais	 finansējums	 pieejams	

vairākām	aktivitātēm:
•	 “Ar	 lauksaimniecību	 nesaistītu	 darbību	 attīstība”	 un	 “Ar	

lauksaimniecību	 nesaistītu	 saimniecisko	 darbību	 dažādošana”	
11,99	miljonu	eiro	apmērā;
•	 “Tūrisma	aktivitāšu	veicināšana”	10	miljonu	eiro	apmērā.	
Finansējums	ir	sadalīts	pēc	reģionalizācijas	principa.	
Pasākuma	 mērķis	 ir	 veicināt	 ar	 lauksaimniecību	 nesaistītu	

saimniecisko	darbību	un	nodarbinātību	lauku	teritorijā,	kā	arī	dažādot	
ar	 lauksaimniecību	 nesaistītas	 aktivitātes,	 lai	 attīstītu	 alternatīvus	
ienākumu	avotus	un	palielinātu	ienākumu	līmeni	lauku	reģionos.
Projektu	 iesniegumi	 jāiesniedz,	 izmantojot	 LAD	 Elektroniskās	

pieteikšanās	sistēmu.
Iesniegto	 projektu	 īstenošanas	 beigu	 datums,	 ja	 tiek	 ieguldītas	

investīcijas	 pamatlīdzekļu	 iegādei	 –	 viens	 gads	 no	 LAD	 lēmuma	
pieņemšanas	par	projekta	iesniegumu	apstiprināšanu,	ja	tiek	veikta	
būvniecība,	pārbūve	un	iegādāti	ražošanas	pamatlīdzekļi	–	divi	gadi	no	
LAD	lēmuma	pieņemšanas	par	projekta	iesnieguma	apstiprināšanu.
Projekta	iesnieguma	veidlapas,	plašāka	informācija	par	pieejamo	

finansējumu	katram	reģionam,	kā	arī	nosacījumi	atbalsta	saņemšanai,	
ir	 pieejami	 mājaslapā	 www.lad.gov.lv	 sadaļā	 “Atbalsta	 veidi”	 →	
Projekti	un	investīcijas.
Projektu	 pieņemšanas	 kārta	 izsludināta	 Eiropas	 Savienības	

Eiropas	Lauksaimniecības	fonda	lauku	attīstībai	un	Lauku	attīstības	
programmas	 pasākuma	 “Lauku	 saimniecību	 un	 uzņēmējdarbības	
attīstība”	ietvaros.	

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	„Par	
pašvaldībām”	 41.panta	 	 pirmās	
daļas	2.punktu,	Valsts	pārvaldes		
iekārtas	likuma	72.panta	pirmās	
daļas	2.punktu.

	I.	Vispārīgie	jautājumi	
1.	 Pārgaujas	 novada	 pašval-

dības	 (turpmāk	 –	 Pašvaldība)	
Privātuma	 politikas	 mērķis	 ir	
sniegt	 fiziskajai	personai	–	datu	
subjektam	-	informāciju	par	per-
sonas	 datu	 apstrādes	 nolūku,	
apjomu	 un	 aizsardzību,	 kā	 arī	
citu	 informāciju	 apstrādājot	
datu	subjekta	personas	datus.	

II.	 Pārzinis	 un	 tā	 kontakt-
informācija
2.	 Personas	 datu	 apstrādes	

pārzinis	 ir	 Pārgaujas	 novada	
pašvaldība,	 vienotās	 reģistrāci-
jas	 Nr.	 90009116276,	 juridiskā	
adrese	 „Iktes”	 Stalbe,	 Stalbes	
pag.,	Pārgaujas	novads,	LV-	4151.	
Pašvaldība	 un	 tās	 iestādes	 ir	
viens	pārzinis.	
2.1.	 Pašvaldības	 iestāžu	

saraksts	aplūkojams	pašvaldības	
nolikumā	 (http://www.pargau-
jasnovads.lv/lv/pargaujas-nova-
da-pasvaldibas-nolikums).
3.	 Pašvaldības	 kontaktinfor-

mācija	ar	personas	datu	apstrādi	
saistītajos	 jautājumos	 ir:	 datu.
aizsardziba@pargaujasnovads.
lv.	 Izmantojot	 šo	 kontaktinfor-
māciju	vai	vēršoties	pašvaldības	
juridiskajā	 adresē,	 var	 uzdot	
jautājumu	 par	 personas	 datu	
apstrādi.	Pieprasījumu	par	savu	
tiesību	 īstenošanu	 var	 iesniegt	
saskaņā	ar	XI.	nodaļu.

III.	 Personas	 datu	 apstrādes	
vieta
4.	 Pašvaldības	 un	 tās	 iestāžu	

personas	datu	apstrāde	atkarībā	
no	personas	datu	iegūšanas	vie-
tas	un	veida,	 tiek	veikta	Pašval-
dības	pārvaldēs	un	iestādēs.
5.	 Pašvaldība	 rūpējas	 par	

Personu	privātumu	un	personas	
datu	aizsardzību,	ievēro	Personu	
tiesības	 uz	 personas	 datu	
apstrādes	 likumību	 saskaņā	
ar	 piemērojamajiem	 tiesību	
aktiem	–	Eiropas	Parlamenta	un	
padomes	 2016.	 gada	 27.	 aprīļa	
Regulu	 2016/679	 par	 fizisku	
personu	aizsardzību	attiecībā	uz	
personas	datu	apstrādi	un	šādu	
datu	 brīvu	 apriti	 (Regula)	 un	
citiem	piemērojamajiem	 tiesību	
aktiem	 privātuma	 un	 datu	
apstrādes	jomā.
6.	Privātuma	politika	ir	attie-

cināma	 uz	 datu	 apstrādi	 neat-
karīgi	 no	 tā,	 kādā	 formā	un/vai	
vidē	 Persona	 sniedz	 personas	
datus	un	kādās	Pašvaldības	 sis-
tēmās	 vai	 papīra	 formā	 tie	 tiek	
apstrādāti.
7.	 Attiecībā	 uz	 specifiskiem	

datu	 apstrādes	 veidiem	
(piemēram,	 sīkdatņu	 apstrādi	
u.c.),	 vidi,	 nolūkiem	 var	 tikt	

noteikti	 papildu	 noteikumi,	 par	
ko	Persona	tiek	informēta	brīdī,	
kad	viņš	sniedz	attiecīgus	datus	
pašvaldībai.

IV.	 Personas	 datu	 apstrādes	
nolūki	
8.	Pašvaldība	personas	datus	

apstrādā	 autonomo	 funkciju	
nodrošināšanai:
8.1.	organizējot	iedzīvotājiem	

komunālos	pakalpojumus;
8.2.	 rūpējoties	 par	 savas	

administratīvās	teritorijas	labie-
kārtošanu	un	sanitāro	tīrību;
8.3.	 gādājot	 par	 iedzīvotāju	

izglītību;
8.4.	rūpējoties	par	kultūru	un	

sekmējot	 tradicionālo	 kultūras	
vērtību	 saglabāšanu	 un	 tautas	
jaunrades	attīstību;
8.5.	 veselības	 aprūpes	 pie-

ejamības	 nodrošināšana,	 kā	 arī	
iedzīvotāju	 veselīga	 dzīvesveida	
un	sporta	veicināšana;
8.6.	 nodrošinot	 sociālo	 palī-

dzību;
8.7.	 gādājot	 par	 aizgādnību,	

aizbildnību,	 adopciju	 un	 bērnu	
personisko	 un	mantisko	 tiesību	
un	interešu	aizsardzību;
8.7.	 sniedzot	 palīdzību	 iedzī-

votājiem	 dzīvokļa	 jautājuma	
risināšanā;
8.8.sekmējot	 saimniecisko	

darbību	 administratīvajā	 teri-
torijā,	 rūpējoties	 par	 bezdarba	
samazināšanu;
8.9.	 licenču	 izsniegšana	

komercdarbībai,	ja	tas	paredzēts	
likumā;
8.10.	piedaloties	sabiedriskās	

kārtības	nodrošināšanā;
8.11.	veicot	civilstāvokļa	aktu	

reģistrāciju;
8.12.	savācot	un	sniedzot	val-

stij	statistiskās	ziņas;
8.13.	 veicot	 nepieciešamos	

pasākumus	domes	vēlēšanās;
8.14.	 piedaloties	 civilās	 aiz-

sardzības	pasākumu	nodrošinā-
šanā;
8.15.	 organizējot	 sabiedriskā	

transporta	pakalpojumus;
8.16.	 organizējot	 pedago-

ģisko	 darbinieku	 tālāk	 izglītību	
un	izglītības	metodisko	darbu;
8.17.	 veicot	 administratī-

vajā	 teritorijā	 dzīvojošo	 bērnu	
uzskaiti;
8.18.	 īstenojot	 bērnu	 tiesību	

aizsardzību.

V.	 Personas	 datu	 apstrādes	
tiesiskais	pamats	
9.	 Pašvaldība	 apstrādā	 Per-

sonu	datus	balstoties	uz	šādiem	
tiesiskajiem	pamatiem:
9.1.	normatīvo	aktu	izpildei	–	

lai	 izpildītu	 normatīvajos	 aktos	
noteiktos	pienākumus;
9.2.	 līguma	 noslēgšanai	 un	

izpildei	–	lai	noslēgtu	līgumu	pēc	
Personas	 pieteikuma	 un	 nodro-
šinātu	tā	izpildi;
9.3.	 saskaņā	 ar	 Personas	 –	

datu	subjekta	piekrišanu;

9.4.	 lai	 aizsargātu	 Personas	
vai	citas	fiziskas	personas	vitālas	
intereses.

  
VI.	Personas	datu	apstrāde	un	

aizsardzība
10.	 Pašvaldība	 apstrādā	 un	

aizsargā	 Personu	 datus,	 izman-
tojot	 mūsdienu	 tehnoloģiju	
iespējas,	ņemot	vērā	pastāvošos	
privātuma	riskus	un	Pašvaldības	
saprātīgi	 pieejamos	 organizato-
riskos,	 finansiālos	 un	 tehniskos	
resursus.

VII.	 Automatizēta	 lēmumu	
pieņemšana	
11.	Attiecībā	uz	personas	datu	

apstrādi	 automatizēta	 lēmumu	
pieņemšana	netiek	veikta.

 
VIII.	Personas	datu	saņēmēju	

kategorijas	
12.	 Personas	 datu	 saņēmēju	

kategorijas:	 pārzinis	 un	 tā	 piln-
varotie	darbinieki,	datu	subjekts,	
valsts	un	pašvaldību	institūcijas	
normatīvajos	 aktos	 paredzētos	
gadījumos.

	IX.	Personas	datu	nosūtīšana	
uz	trešo	valsti	vai	starptautiskai	
organizācijai	
13.	Personas	datus	nav	pare-

dzēts	 nosūtīt	 uz	 trešo	 valsti	 vai	
starptautiskai	organizācijai.

 
X.	 Personas	 datu	 glabāšanas	

termiņš	
14.	 Pašvaldībā	 saskaņā	 ar	

lietu	 nomenklatūru,	 kas	 sastā-
dīta	 atbilstoši	 normatīvajiem	
aktiem,		glabā	personas	datus	ne	
ilgāk	 kā	 nepieciešams	 attiecīgā	
personas	datu	apstrādes	nolūka	
sasniegšanai.

 
XI.	Datu	subjekta	tiesības	
15.	Personai	(datu	subjektam)	

ir	tiesības:	
15.1.	 iegūt	 informāciju,	 kas	

par	 viņu	 savākta	 noteikumu		
4.nodaļā	 minētajiem	 personas	
datu	apstrādes	nolūkiem;	
15.2.	 iegūt	 informāciju	 par	

tām	 fiziskajām	 vai	 juridiskajām	
personām,	 kurām	 izsniegta	
informācija	par	šo	Personu;
15.3.	 atsaukt	 piekrišanu,	

nosūtot	 informāciju	 uz	 e-pasta	
adresi:	 datu.aizsardziba@par-
gaujasnovads.lv.	 Šādā	 piekriša-
nas	 atsaukuma	 gadījumā,	 līdz	
atsaukumam	 veiktā	 personas	
datu	apstrāde	netiek	 ietekmēta,	
jo	 tās	 pamatā	 bija	 pirms	 atsau-
kuma	 sniegtā	 Personas	 piekri-
šana;			
15.4.	 pieprasīt	 Pašvaldībai	

datu	 labošanu	 vai	 dzēšanu,	
vai	 apstrādes	 ierobežošanu	
attiecībā	 uz	 	 Personu,	 vai	 arī	
tiesības	 iebilst	pret	 apstrādi,	 kā	
arī	tiesības	uz	datu	pārnesamību;
15.5.saņemot	 Personas	 pie-

prasījumu	 par	 savu	 tiesību	
īstenošanu,	 Pašvaldība	 pārlie-

cinās	 par	 Personas	 identitāti,	
izvērtē	 pieprasījumu	 un	 izpilda	
to	 saskaņā	 ar	 normatīvajiem	
aktiem;
15.6.	 Pašvaldība	 atbildi	 Per-

sonai	nosūta	pa	pastu	vai	uz	viņa	
norādīto	 e-pastu	 parakstītu	 ar	
drošu	 elektronisko	 parakstu,	
pēc	 iespējas	 ņemot	 vērā	 Perso-
nas	 	norādīto	atbildes	saņemša-
nas	veidu;
15.7.	 Pašvaldība	 nodrošina	

datu	 apstrādes	 un	 aizsardzī-
bas	 prasību	 izpildi	 saskaņā	 ar	
normatīvajiem	 aktiem	 un	 Per-
sonas	 	 iebildumu	gadījumā	veic	
lietderīgaās	 darbības,	 lai	 iebil-
dumu	 atrisinātu.	 Ja	 tas	 neizdo-
das,	Personai	ir	tiesības	vērsties	
uzraudzības	iestādē	-	Datu	valsts	
inspekcijā.

XII.	Personas	datu	sniegšanas	
nepieciešamība	
16.	Iegūtie	personas	dati	tiek	

izmantoti	attiecīgo	pakalpojumu	
sniegšanai	un	pašvaldības	 funk-
ciju	realizācijai,	 tam	nepiecieša-
majā	apjomā,	saskaņā	ar	norma-

Par Pārgaujas novada pašvaldības personu 
datu apstrādes privātuma politiku 

tīvo	 aktu	 prasībām.	 Gadījumā,	
ja	 personas	 dati	 netiek	 sniegti,	
Pašvaldībai	nav	 tiesiska	pamata	
sniegt	 datu	 subjektam	 attiecīgo	
pakalpojumu.

 
XIII.	 Pārziņa	 kontaktpersona	

personas	datu	 aizsardzības	 jau-
tājumos	
17.	 Pašvaldības	 kontaktper-

sona	personas	datu	aizsardzības	
jautājumos	 -	 Datu	 aizsardzības	
speciālists,		e-pasts:	datu.aizsar-
dziba@pargaujasnovads.lv.

XIV.	Citi	noteikumi
18.	 Pašvaldībai	 ir	 tiesības	

veikt	papildinājumus	Privātuma	
politikā,	 padarot	 pieejamu	 Per-
sonai	 tā	 aktuālo	 versiju	 mājas	
lapā	www.pargaujasnovads.lv.

XV.	 Personas	 datu	 apstrādes	
valsts	institūciju	kontrole	
19.	 Par	 veikto	 personas	

datu	 apstrādi	 datu	 subjekts	 var	
iesniegt	 sūdzību	 Valsts	 datu	
inspekcijai	 (Blaumaņa	 iela	
11/13-15,	Rīga,	LV-1011).	

Pieejams atbalsts 
ar lauksaimniecību 
nesaistītām aktivitātēm, 
arī tūrismam

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
mailto:datu.aizsardziba@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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30.	 maija	 pēcpusdienā	 Pār-
gaujas	 novada	 domes	 deputāti	
viesojās	 Lielstraupes	 pilī,	 lai	
kopīgi	 aplūkotu	 pils	 telpas,	 kā	
arī	 lai	 diskutētu	 par	 nozīmīgā	
kultūras	 pieminekļa	 nākotni	 un	
izmantošanas	iespējām.	
Uz	 diskusijām	 Lielstraupes	

pilī	 ieradās	 Pārgaujas	 novada	
domes	 priekšsēdētājs	 Hardijs	
Vents,	 domes	 priekšsēdētāja	
vietnieks	Imants	Kalniņš	un	de-
putāti	 –	 Juris	 Baltgalvis,	 Ādolfs	
Čudarāns,	 Jānis	 Plūme,	 Guna	
Rukšāne	 un	 Rudīte	 Vasile.	 Vizī-
tes	laikā	klātesošie	apskatīja	pils	
telpas,	 kārtējo	 reizi	 pārliecino-
ties	par	to	unikalitāti,	kā	arī	par	
to,	 kādi	 ir	 nepieciešamie	 darbi,	
lai	uzlabotu	telpu	un	pašas	ēkas	
stāvokli.	

Kopā	 ar	 Pārgaujas	 novada	
domi	 Lielstraupes	 pilī	 viesojās	
arī	tūrisma	eksperte	Ineta	Litte,	
kura	 atzina,	 ka	 pašlaik	 cilvēku	
interese	par	pili	ir	ļoti	liela,	tāpēc	
pili	tūristu	apskatei	būtu	vēlams	
atvērt	 jau	 tagad,	 saglabājot	 un	
rādot	 apmeklētājiem	 arī	 to	 pils	
daļu,	kas	saistās	ar	slimnīcu.

Pārgaujas novada 
domes deputāti apmeklē 
Lielstraupes pili

Hardijs	 Vents	 skaidroja,	 ka	
situācija	 ar	 Lielstraupes	 pils	
īpašuma	 tiesībām	 joprojām	 ir	
nenoteikta.	 Turpinās	 tiesvedība	
par	zemes	robežām,	un	īpašums	
nav	 ierakstīts	 Zemes	 grāmatā.	
Vienlaikus	jau	vairākus	mēnešus	
pašvaldība	 ir	 atbildīga	 par	 pils	
uzturēšanu	un	dara	to	 ļoti	apzi-
nīgi	 –	 gan	 sakārtojot	 apkārtni,	
gan	 savedot	 kārtībā	 “tās	 lietas,	
par	kurām	gadu	desmitiem	bija	
piemirsts”.		“Šajā	brīdī	es	gribētu	
ļoti	 saprātīgi	 un	 piesardzīgi	 iet	
uz	 priekšu,	 ar	 domu,	 ka	 kaut	
kad	varbūt	pašvaldība	būs	piln-
tiesīga	 īpašumu	 pārvaldītāja”,	
atzina	domes	priekšsēdētājs.
Pēc	 garākām	 diskusijām	 tika	

nolemts,	 ka	 pils	 ēku	 komplekss	
ir	 jāizmanto,	 un	 tuvākajā	 laikā	
interesentiem	 tiks	 piedāvāts	
telpu	nomas	pakalpojums	dažā-
dām	 ceremonijām.	 Tiks	 mek-
lētas	 iespējas	 Lielstraupes	 pilī	
nodrošināt	 arī	 ekskursijas	 gidu	
vadībā.	

Liene Zilvere,
Projekta HANSA asistente
hansa@pargaujasnovads.lv

Raitiem	soļiem	uz	priekšu	rit	
tūrisma	un	atvaļinājumu	sezona.	
Došanās	tuvākā	vai	tālākā	brau-
cienā,	 protams,	 ir	 aizraujoša,	
bet	 reizēm	 var	 būt	 arī	 piņķe-
rīga	–	jāatrod	mājīgākā	kafejnīca	
un	 piemērotākā	 naktsmītne,	
jāizveido	 svarīgāko	 apskates	
objektu	saraksts,	un	bieži	rodas	
vēlme	 uzzināt	 arī	 būtiskākos	
vēstures	faktus.	
Ērtākai	Straupes	un	tās	tuvā-

kās	 apkārtnes	 iepazīšanai,	 Pār-
gaujas	novads	projekta	 “Hanzas	
vērtības	 ilgtspējīgai	 sadarbībai	
(HANSA)”	 ietvaros	 ir	 izstrādā-
jis	 mobilo	 lietotni	 “Straupe	 –	
Explore	HANSA”.	Mobilā	lietotne	
sniedz	 vienuviet	 Straupes	 un	
tās	 tuvākās	 apkārtnes	 viesiem	
nepieciešamo	 tūrisma	 informā-
ciju	–	apskates	vietas,	to	atraša-
nās	vietu	un	kontaktinformāciju,	
naktsmītnes,	 informācija	 par	
pasākumiem,	 maršrutiem,	 vie-
tējo	ražotāju	veikaliņiem.

Lietotnes	 izmantošana	 ir	 ļoti	
vienkārša.	Pēc	tam,	kad	mobilais	
palīgs	lejupielādēts	no	atbilstošā	
lietotņu	 veikala,	 tas	 darbojas	
bezsaistē,	 tādējādi	 var	 plānot	
viesošanos	 un	 izstaigāt	 apska-
tes	vietas,	neizmantojot	mobilos	
datus.	 Lietotne	 pieejama	 lat-
viešu,	 angļu	 un	 vācu	 valodā	 un	
piemērota	gan	Android,	gan	iOS	
ierīcēm.
Atvaļinājuma	 laikā	 ne	 vien-

mēr	 jādodas	 tālos	 braucienos.	
Lejupielādēt	 lietotni,	 iepazīt	
Straupi	un	 tās	apkārtni	aicinām	
ikvienu	novada	iedzīvotāju!	Tā	ir	
Iespējama	atrast	sev	vēl	ko	neat-
klātu,	 vai	 piedzīvot	 skaistākos	
vasaras	 mirkļus	 plašajā	 novada	
pasākumu	klāstā.	

Iepazīsti Straupi 
un tās apkārtni, 
izmantojot 
mobilo lietotni

Līdz	 16.	 jūlijam	 Dabas	 un	
tehnoloģiju	 parkā	 “URDA”	 ir	
apskatāma	 izstāde	 par	 godu	
trim	Latvijas	Universitātes	 (LU)	
pasniedzējiem	 un	 pētniekiem,	
kas	 šī	 gada	 10.	 februārī	 devās	
ekspedīcijā	 uz	 Antarktīdu,	 lai	
turpinātu	 attīstīt	 polāro	 pētī-
jumu	jomu	Latvijā.	Šī	bija	pirmā	
latviešu	 zinātnieku	 ekspedīcija	
uz	 Antarktīdu.	 Izstādes	 atklā-
šana	notika	12.	jūnijā.	
Ekspedīcijā	devās	LU	Ģeogrā-

fijas	un	Zemes	zinātņu	fakultātes	
pasniedzēji	un	pētnieki:	Dr.	ģeol.	
Kristaps	Lamsters,		Dr.	ģeol.	Jānis	
Karušs	 un	 Dr.	 ģeol.	 Māris	 Krie-
vāns.	 Pētnieku	 komanda	 kopā	
jau	 īstenojusi	 trīs	 ekspedīcijas,	
veicot	 ledāju	 pētījumus	 Islandē	
un	 Grenlandē.	 Šīs	 ekspedīcijas	
pētījumu	bāze	bija	Ukrainai	pie-

derošā	 Vernadska	 polārstacija,	
kura	atrodas	uz	Galindesa	salas	
netālu	no	Antarktīdas	pussalas.
Komandas	mērķis	 ekspedīci-

jas	 laikā	 bija	 veikt	 Antarktīdas	
pussalas	un	apkārtējo	salu	ledāju	
biezuma	 un	 iekšējās	 struktūras	
mērījumus,	 kā	 arī	 izveidot	 3D	
modeļus	 turpmākiem	 pētīju-
miem.	Zinātnieki	pētīja	uz	 ledā-
jiem	 mītošos	 mikroorganismus	
un	augšņu	veidošanās	procesus,	
kā	 arī	 iežu	un	nogulumu	veido-
šanās	apstākļus.
Varam	 lepoties,	 ka	 Latvijas	

pētnieki	 ir	 	 iesaistījušies	 	starp-
tautiski	 nozīmīga	 un	 neizzināta	
reģiona	 pētījumos.	 Mūsu	 zināt-
nieku	 pētījumi	 dos	 ieguldījumu	
Latvijas	 un	 citu	 valstu	 zināt-
nieku	 izpratnē	 par	 mūsdienu	
procesiem	 un	 ledāju	 dinamiku	

Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” izstāde par 
pirmo Latvijas pētnieku ekspedīciju uz Antarktīdu

Antarktīdas	 pussalas	 apkārtnē.	
Zinātniskie	 pētījumi	 Antarktīdā	
veicinās	arī	sabiedrības	izpratni	
par	globālo	klimata	mainību	un	
ledāju	kušanas	ietekmi.
Ideja	 attēlot	 pirmās	 latviešu	

Antarktīdas	 ekspedīcijas	 dalīb-
niekus	 foto	 sesijā	 pieder	 aģen-
tūras	 Tribe	 mākslinieciskajam	
direktoram	Levanam	Lomidzem.	
Viņš	norāda:	“Fotografējām	ģeo-
logus,	 kuri	 ir	 ļoti	 dažādi	 –	 ļoti	
gari	 latvieši,	 īsti	 zinātnieki,	kuri	
gan	 darbā,	 gan	 ārpus	 darba	 ir	
aizrauti	 ar	 savu	 nodarbi.	 Vēlē-
jos	foto	sesiju	izstrādāt	50.	gadu	
stilā,	 lai	 būtu	 jūtams	 latviešu	
ģeologu	raksturs,	to	smagie	ska-
tieni	un	spēks.”

Marta Zīverte, 
projekta kuratore

Lielstraupes pils. Foto: Rudīte Vasile

Pārgaujas novada domes deputāti un tūrisma ekspertes tikšanās 
Lielstraupes pilī. Foto: Rudīte Vasile

Aplikācijas QR kods

Publicitātes foto

mailto:hansa@pargaujasnovads.lv
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31.	 maijā,	 kas	 Pārgaujas	 novada	
izglītības	iestādēs	bija	pēdējā	skolas	diena,	
Stalbes	 tautas	 namā	 notika	 pasākums,	
kas	 bija	 veltīts	 tiem	 skolēniem	 un	 viņu	
vecākiem,	 kuri	 mācību	 gada	 laikā	 bija	
uzrādījuši	 labus	 rezultātus	 olimpiādēs,	
konkursos,	kā	arī	pierādījuši	savas	spējas	
ikdienas	mācību	darbā.
Tika	sveikti	50	skolēni	–	26	no	Straupes	

pamatskolas,	 22	 no	 Stalbes	 vidusskolas	
un	 2	 no	 Raiskuma	 internātpamatskolas	
–	 rehabilitācijas	 centra.	 Pasākuma	 viesi	
no	 “Burbulis.lv”	 izklaidēja	 skolēnus	
un	 pārsteidza	 tos	 ar	 iespaidīgu	 ziepju	
burbuļu	šovu.	Skolēni	pat	varēja	izbaudīt,	
kā	tas	ir	–	pabūt	milzīgā	ziepju	burbulī.	
Pārgaujas	 novada	 pašvaldība	

ļoti	 priecājas	 par	 skolēnu	 labajiem	
rezultātiem	 olimpiādēs	 un	 uzcītību	
ikdienas	 mācību	 darbā.	 Novēlam	 tikpat	
labus	 rezultātus	 uzrādīt	 arī	 turpmāk	 un	
tiekties	uz	jauniem	mērķiem.	

Straupes pamatskolas skolēni un 
viņu sasniegumi:

Terēze Turlaja,	 4.	 klase,	 par	 iegūto	
Dižās	dziedātājas	titulu	Republikas	Tradi-
cionālās	dziedāšanas	konkursa	finālā,	par	
atzinību	 starpnovadu	 sākumskolas	 sko-
lēnu	pētniecības	konferencītē	„Mazs	cinī-
tis	gāž	lielu	vezumu”	un	par	iegūto	1.	vietu	
LU	Neklātienes	matemātikas	skolas	olim-
piādes	„Tik	vai...	cik”	kopvērtējumā	un	par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā.		

Linda Millere,	 4.	 klase,	 par	 iegūto	
2.vietu	 starpnovadu	 sākumskolas	 mate-
mātikas	 olimpiādē,	 par	 iegūto	 1.	 vietu	
Latvijā	Starptautiskajā	matemātikas	kon-
kursā	„Ķengurs”	(no	2478	skolēniem),	2.	
vietu	LU	Neklātienes	matemātikas	skolas	
olimpiādē	“Tik	vai	…	cik”	klātienes	kārtā,	
par	 iegūto	1.	vietu	LU	Neklātienes	mate-
mātikas	 skolas	 olimpiādes	 „Tik	 vai...cik”	
kopvērtējumā,	Dižlielās	dziedātājas	tituls	
Republikas	 Tradicionālās	 dziedāšanas	
konkursa	 finālā	 un	 sasniegumi	 ikdienas	
mācību	darbā.

Roberts Briška,	 4.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā.

Lote Lamberte,	 5.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā.

Pēteris Martinsons,	 5.	 klase,	 par	
iegūto	 3.vietu	 starpnovadu	matemātikas	
olimpiādē	un	atzinību	DACVĢ	5.-6.	klašu	
matemātikas	konkursā	un	sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā.

Rinalds Ruža,	 5.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	DACVĢ	5.–6.	 klašu	matemātikas	
konkursā	un	par	 sasniegumiem	 ikdienas	
mācību	darbā.

Beāte Līga Novosada,	 6.	 klase,	 par	
1.	vietu	starpnovadu	angļu	valodas	olim-
piādē,	 atzinība	 DACVĢ	 5.–6.	 klašu	mate-
mātikas	konkursā,	Republikas	tradicionā-
lās	 muzicēšanas	 konkursa	 „Klaberjakte”	
fināliste	 un	 par	 sasniegumiem	 ikdienas	
mācību	darbā.

Rēzija Šķestere,	 6.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	 DACVĢ	 5.–6.klašu	 matemātikas	
konkursā	un	par	 sasniegumiem	 ikdienas	
mācību	darbā.

Rūta Dāboliņa,	 6.	 klase,	 par	 iegūto	
3.vietu	 starpnovadu	 pētniecisko	 darbu	
konkursā	 un	 	 sasniegumiem	 ikdienas	
mācību	darbā.

Madara Elza Rudzīte,	 7.	 klase,	 par	
iegūto	atzinība	45.	Valsts	atklātajā	mate-
mātikas	 olimpiādē,	 1.vietu	 starpnovadu	
matemātikas	olimpiādē,	3.vietu	matemā-
tikas	komandu	olimpiādē	„Atvērtā	kopa”,	
3.	 vietu	 LU	 Neklātienes	 matemātikas	
skolas	 Mazās	 matemātikas	 universitātes	
Jauno	matemātiķu	 konkursā,	 3.	 vietu	 LU	
Neklātienes	 matemātikas	 skolas	 Profe-
sora	 Cipariņa	 kluba	 rīkotajā	 konkursā,	
3.	 vietu	 starpnovadu	 lietišķās	 informā-
tikas	 olimpiādē	 un	 par	 sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā.

Tomass Turlajs,	 7.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	 starpnovadu	matemātikas	olim-
piādē,	 3.	 vietu	 matemātikas	 komandu	
olimpiādē	 „Atvērtā	 kopa”,	 3.	 vietu	 LU	
Neklātienes	 matemātikas	 skolas	 Mazās	
matemātikas	 universitātes	 Jauno	 mate-
mātiķu	konkursā,	3.	vietu	LU	Neklātienes	
matemātikas	 skolas	 Profesora	 Cipariņa	
kluba	 rīkotajā	 konkursā,	 Republikas	 tra-
dicionālās	 muzicēšanas	 konkursa	 „Kla-
berjakte”	 finālists,	 1.	 vietu	 starpnovadu	
pētniecisko	darbu	konkursā	un	sasniegu-
miem	ikdienas	mācību	darbā.

Kristers Rudzītis,	7.	klase,	par	iegūto	
3.	vietu	matemātikas	komandu	olimpiādē	
„Atvērtā	kopa”	un	sasniegumiem	ikdienas	
mācību	darbā.

Kārlis Roberts Rudzītis,	9.	klase,	par	
iegūto	1.	vietu	starpnovadu	matemātikas	
olimpiādē.

Kristīne Gūtmane,	3.	klase,	par	iegūto	
1.	 vietu	 starpnovadu	 sākumskolas	mate-
mātikas	 olimpiādē,	 1.	 vietu	 Vidzemes	
skolu	 3.–4.	 klašu	 skolēnu	 matemātikas	
konkursā	„Hei,	matemātiķi!”

Kristers Teteris,	 2.	 klase,	 par	 iegūto	
1.	 vietu	 starpnovadu	 sākumskolas	
matemātikas	olimpiādē.

Undīne Kuprēviča,	 5.	 klase,	 par	
iegūto	 2.	 vietu	 starpnovadu	 lietišķās	
informātikas	olimpiādē.

Amanda Paula Martinsone,	 9.	 klase,	
par	 iegūto	atzinību	starpnovadu	 latviešu	
valodas	olimpiādē	un	3.	 vietu	matemāti-
kas	 komandu	 olimpiādē	 „Atvērtā	 kopa”	
un	 par	 sasniegumiem	 ikdienas	 mācību	
darbā.

Emīlija Izmailovska,	 2.	 klase,	 par	
iegūto	atzinību	starpnovadu	sākumskolas	
latviešu	 valodas	 olimpiādē	 un	 pateicību	
starpnovadu	 sākumskolas	 skolēnu	 pēt-
niecības	 konferencītē	 „Mazs	 cinītis	 gāž	
lielu	vezumu”.

Elizabete Ella Zariņa,	 9.	 klase,	 par	

iegūto	 3.	 vietu	 matemātikas	 komandu	
olimpiādē	„Atvērtā	kopa”.

Mikus Alfrēds Kļaviņš,	 7.	 kla	se,	 par	
iegūto	 3.vietu	 matemātikas	 komandu	
olimpiādē	„Atvērtā	kopa”.

Diāna Denīza Midika,	 7.	 kla	se,	 par	
iegūto	 3.	 vietu	 matemātikas	 komandu	
olimpiādē	„Atvērtā	kopa”.

Kārlis Kristers Bahmanis,	7.	klase,	ar	
iegūto	 Dižā	 dziedātāja	 titulu	 Republikas	
Tradicionālās	 dziedāšanas	 konkursa	
finālā.

Annija Maiga Eglīte,	 6.	 kla	se,	 Repub-
likas	tradicionālās	muzicēšanas	konkursa	
„Klaberjakte”	fināliste;

Jānis Ekerts,	 3.	 klase,	 par	 atzinību	
starpnovadu	sākumskolas	skolēnu	pētnie-
cības	 konferencītē	 „Mazs	 cinītis	 gāž	 lielu	
vezumu”;

Renārs Ruža,	 3.	 klase,	 par	 atzinību	
Vidzemes	 skolu	 3.–4.klašu	 skolēnu	
matemātikas	konkursā	„Hei,	matemātiķi!”;

Kristers Jānis Āboliņš,	 2.	 klase,	 par	
iegūto	atzinību	starpnovadu	sākumskolas	
skolēnu	 pētniecības	 konferencītē	 „Mazs	
cinītis	gāž	lielu	vezumu”.

Stalbes vidusskolas skolēni un viņu 
sasniegumi:

Amēlija Brauna,	 4.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	 Starpnovadu	 sākumskolas	 sko-
lēnu	pētniecības	konferencē	“Mazs	cinītis	
gāž	 lielu	 vezumu”	 un	 par	 sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā;

Letīcija Rozīte,	 4.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	 Starpnovadu	 sākumskolas	 sko-
lēnu	pētniecības	konferencē	“Mazs	cinītis	
gāž	 lielu	 vezumu”	 un	 par	 sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā;

Liāna Podziņa,	 4.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Roberts Mednis,	 5.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Līga Laudiņa,	 5.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Santa Solovjova,	 5.	 klase,	 par	 iegūto	
1.	 vietu	 Starpnovadu	 mājturības	 un	 teh-
noloģiju	 olimpiādē	 meitenēm	 5.	 klasei,	
2.	vietu	LNB	organizēto	“Nacionālās	skaļās	
lasīšanas	 sacensību	 ”Cēsu	 reģiona	 kārtā”	
un	 par	 sasniegumiem	 ikdienas	 mācību	
darbā;

Markuss Raivo Tauriņš,	 5.	 kla	se,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Roberts Gūtmanis,	6.	klase,	par	iegūto	
atzinību	 Starpnovadu	mājturības	 un	 teh-
noloģiju	 olimpiādē	 5.–7.	 klasei	 un	 par	

sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;
Marta Kristiāna Antonova,	 6.	 klase,	

par	iegūto	atzinību	Starpnovadu	mājturī-
bas	un	tehnoloģiju	olimpiādē	meitenēm	7.	
klasei,	atzinību	Starpnovadu	matemātikas	
olimpiādē,	 atzinību	 Starpnovadu	 angļu	
valodas	 olimpiādē	 un	 par	 sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā:

Karlīna Gaspersone,	 6.	 kla	se,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Alise Elīna Patkeviča,	 6.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Dairis Mocāns,	 6.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	Starpnovadu	mājturības	un	 teh-
noloģiju	 olimpiādē	 5.–7.	 klasei	 un	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Sabīne Strazdiņa,	 7.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Armands Ričards Robītis,	 7.	 klase,	
par	 iegūto	 1.vietu	 Starpnovadu	 mūzikas	
olimpiādē	un	par	sasniegumiem	ikdienas	
mācību	darbā;

Elva Pužule,	7.	klase,	par	sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā;

Renāte Beļājeva,	7.	klase,	par	sasnie-
gumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Emīls Dakša,	 8.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Paula Dzene,	 9.	 klase,	 par	 sasniegu-
miem	ikdienas	mācību	darbā;

Juris Antonovs,	 4.	 klase,	 par	 iegūto	
atzinību	 Starpnovadu	 sākumskolas	 sko-
lēnu	pētniecības	konferencē	“Mazs	cinītis	
gāž	lielu	vezumu”;
Elizabete	Dārziņa,	3.	 klase,	par	 iegūto	

2.	 vietu	 Starpnovadu	 latviešu	 valodas	
olimpiādē	3.	klasei	un	atzinību	konkursā	
“Hei,	matemātiķi!”.
Emīls	 Dārziņš,	 5.	 klase,	 par	 iegūto	 1.	

vietu	 LNB	 organizēto	 “Nacionālās	 skaļās	
lasīšanas	 sacensību”	 Cēsu	 reģiona	 kārtā	
un	sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;	
Edgars	 Šūmanis,	 9.	 klase,	 par	 iegūto	

atzinību	 Starpnovadu	 mājturības	 un	
tehnoloģiju	olimpiādē	8.-9.	klasei.

Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra skolēni un viņu 
sasniegumi:

Tihana Poļina,	 9.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Lota Ozola,	6.	klase,	par	sasniegumiem	
ikdienas	mācību	darbā;

Ritvars Priedītis,	 9.	 klase,	 par	
sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā;

Kristīne Santa Pētersone,	 5.	 klase,	
par	sasniegumiem	ikdienas	mācību	darbā.

Par sasniegumiem mācību darbā tiek sveikti 
Pārgaujas novada izglītības iestāžu skolēni

Straupes pamatskolas direkote Ligita Krūmiņa Pārgaujas novada izglītības 
iestāžu vārdā izsaka pateicību par veiksmīgi noslēgto mācību gadu. 
Foto: Iluta Beķere

Burbuļu šovs. Foto: Iluta Beķere
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Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

29. maijā – Tautasdziesmu 
ekoskrējiens

Grieze grieza rudzīšos
 Paipaliņa pļaviņā;
Grieze grieza maizes klaipu,
Paipaliņa – siena vālu.
Tautasdziesmas	par	putniem,	

kokiem,	 ēdienu,	 dabas	 skais-
tumu,	 gadskārtu	 svētkiem,	 vec-
vārdu	minēšana,	 tautasdziesmu	
skaitīšana,	pļavas	un	dārza	augu	
atpazīšana,	orientēšanās	–	pasā-
kums,	 kas	 sākās	 karstā	 otrdie-
nas	 rītā,	 un	 garākajā	 posmā	
tika	 noieti,	 noskrieti	 ap	 11000	
soļi,	 apēsti	 daudzi	 saldējumi,	
iztērētas	 ap	 500	 kcal,	 iesauļots	
degungals	 un	 pašiem	 gandarī-
jums	 par	 izturību	 un	 vēl	 vienu	
piedzīvojumu	 dabā.	 Paldies	 par	
atbalstu	 pasākuma	 organizē-
šanā	Aijai	Alksnei,	Ružu	ģimenei,	
z/s	 Eicēni,	 bibliotekārei	 Guntai	
Blaumanei.

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

2.	 jūnijā,	 kad	 Pārgaujas	
novadā	 godināja	 2017.	 gadā	
dzimušos	 bērniņus,	 viņu	 liela-
jiem	brāļiem	un	māsām,	kā	arī	
jebkuram	 citam	 bērnam,	 bija	
iespēja	 piedalīties	 aktivitātēs,	
kas	 tika	veltītas	Starptautiska-
jai	bērnu	aizsardzības	dienai.	
Pasākuma	 dalībniekus	

izklaidēja	tēli	–	lapsa	un	varde,	
ar	 kurām	 bija	 iespēja	 nofoto-
grafēties,	 kā	 arī	 kuras	 aicināja	
piedalīties	rotaļās.	Bērni	varēja	
iesaistīties	 radošajās	 darb-
nīcās	 –	 izveidot	 savu	 sapņu	
ķērāju	vai	uztaisīt	masku.	Lielu	
prieku	sagādāja	ziepju	burbuļu	
pūšana	 un	 ķeršana.	 Bērni	 bija	
gatavi	pacietīgi	gaidīt	un	stāvēt	
garā	rindā,	 lai	 iegūtu	sev	sejas	
gleznojumu	 un	 pārtaptu	 par	
sev	kādu	mīļu	 tēlu,	piemēram,	
tauriņu	vai	betmenu.	Īsts	izaici-
nājums	bija	konfekšu	labirints,	
bet	dažus	bērnus	īpaši	ieintere-
sēja	ģitāras	skaņas.

Starptautiskā	 bērnu	 aizsar-
dzības	diena	tiek	atzīmēta	dau-
dzās	 pasaules	 valstīs,	 un	 tas	
tiek	darīts	jau	kopš	1950.	gada.	
Arī	daudzviet	Latvijā	 šo	dienu	
atzīmē	 ar	 dažāda	 veida	 izglī-
tojošiem,	kā	arī	 izklaidējošiem	
pasākumiem,	 kuru	 galvenais	
mērķis	ir	uzskatāmāk	iestāties	
par	bērnu	tiesībām	un	to	ievē-
rošanu,	kā	arī	domāt	par	iespē-
jām,	 kas	 palīdz	 veidot	 labāku	
pasauli	bērniem.

Maija eko aktivitātes 
Straupes pamatskolā. 
Noslēguma pasākumi 
gada tēmai – skolas vide 
un apkārtne

Atzīmēta Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena 

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

14.	 jūnijs	 –	 Komunistiskā	
genocīda	 upuru	 piemiņas	
diena.	Latvijā	šajā	dienā	karogi	
pie	 ēkām	 un	 karogu	 mastos	
atrodas	 pusmastā.	 Pārgaujas	
novads	 nav	 izņēmums,	 tomēr	
šī	 gada	 piemiņas	 diena	 ir	
nedaudz	īpašāka	–	tiek	atvērta	
Pārgaujas	 novada	 pašvaldības	
izdotā	 grāmata	 “Dzimtene,	 vai	
manu	 dziesmu	 dzirdi?”,	 kas	 ir	
Pārgaujas	 novada	 iedzīvotāju	
stāsti	 par	 padomju	 režīma	
represijām,	 kā	 arī	 par	 ceļu	 uz	
Latvijas	neatkarību.	
Pārgaujas	 novada	 domes	

priekšsēdētājs	 Hardijs	 Vents	

un	 deputāti	 14.	 jūnijā	 nolika	
ziedus	 Stalbē,	 pie	 pieminekļa	
represētajiem,	 pieminot	 tos,	
kuriem	 nācās	 ciest	 no	 repre-

Pārgaujas novada pašvaldība izdod grāmatu 
“Dzimtene, vai manu dziesmu dzirdi?”

sijām,	 kā	 arī	 vēlot	 to,	 lai	 ne	
mums,	 ne	 mūsu	 pēctečiem	 –	
nevienam,	lai	nenāktos	kādreiz	
vēl	ko	tādu	piedzīvot.	
Plkst.	 18.00	 Straupes	 tau-

tas	 namā	 notika	 grāmatas	
“Dzimtene,	 vai	 manu	 dziesmu	
dzirdi?”	 atvēršanas	 pasākums.	
Ar	 amatierteātra	 “Sapņojums”	
(režisore	 Ināra	 Baltgalve),	
vidējās	 paaudzes	 deju	 kolek-
tīva	 “Straupe”	 (vadītāja	Rudīte	
Jurciņa),	Straupes	un	Raiskuma	
apvienotā	kora	(diriģente	Arta	
Zunde),	vokālā	ansambļa	“Pār-
gaujas	 Lakstīgalas”	 (vadītāja	
Elita	Tomsone)	un	čella	(Pauls	
Skujiņš)	 un	 vijoles	 (Laima	
Lodiņa)	 skaņu	 priekšnesu-
miem	 tika	 uzburta	 nedaudz	
skumīga	 un	 sentimentāla	

atmosfēra,	bet	 tādi	 jau	arī	bija	
padomju	 represiju	 notikumi.	
Nevainīgu	 cilvēku	 izsūtīšanas,	
Černobiļas	 atomelektrostaci-
jas	 avārijas	 seku	 likvidēšana,	
barikāžu	 laiks.	 To	 brīžu	 izjū-
tas	 un	 notikumus	 Pārgaujas	
novada	 iedzīvotāji	 ir	uzticējuši	
grāmatas	“Dzimtene,	vai	manu	
dziesmu	 dzirdi?”	 lapaspusēm.	
Ideja	 par	 grāmatu	 bija	 radu-
sies	 Imantam	 Kalniņam,	 kurš	
vienviet	 sapulcinājis	 vēsturē	
ieinteresētus	cilvēkus	ar	mērķi	
savākt	un	apkopot	liecības	par	
represijās	 cietušajiem	 Pārgau-
jas	 novada	 iedzīvotājiem.	 Grā-
matas	 ievadā	 teikts:	 “Ar	 katru	
cilvēku	 aiziet	 kāda	 vēstures	
daļiņa,	un	pēc	gadiem	var	tikai	
nožēlot	 –	 ak,	 es	 taču	varēju	 to	

pierakstīt,	 lai	 paliek	 novad-
pētniecībai.”	 Tāpat	 lielu	 darbu	
ieguldījusi	Guna	Rukšāne,	kura	
intervēja	un	pierakstīja	cilvēku	
atmiņas,	sagatavoja	tās	izdoša-
nai	grāmatā.
Šī	grāmata	 ir	ne	 tikai	vēstu-

res	 liecība,	 bet	 arī	 novadpēt-
niecības	mantojums	un	cilvēku,	
ģimeņu	pieminēšana,	kā	arī	cie	-
ņas	 izrādīšana.	 Ikvienam	 ir	
iespēja	 grāmatu	 iegādāties	
Straupes,	 Stalbes	 un	 Raiskuma	
pagastu	 pārvaldēs,	 tās	 cena	 ir	
6.00	 EUR.	 Grāmata	 “Dzimtene,	
vai	manu	dziesmu	dzirdi?”	pie-
ejama	 arī	 visās	 Pārgaujas	 no	-
vada	bibliotēkās.	Paldies	visiem,	
kuri	 ieguldījuši	darbu	un	ener-
ģiju	 šīs	 vērtīgās	 piemiņas	 un	
vēstures	liecības	tapšanā.	

Pārgaujas	 novadā	 Starptau-
tiskā	bērnu	aizsardzības	diena	
tika	 atzīmēta	 pirmo	 reizi,	 bet,	
ņemot	 vērā,	 ka	 bērni	 izrādīja	
interesi	 par	 pasākumu	un	 tajā	
notiekošajām	 aktivitātēm,	
pasākums	varētu	kļūt	par	ikga-
dēju	 tradīciju.	 Par	 aktivitā-
tēm	 gādāja	 Pārgaujas	 novada	
jaunieši	 –	 Matīss,	 Anete,	 Mār-
tiņš,	 Keita,	 Evelīna,	 Dāvids,	
Armands,	Toms	un	Gustavs.	

30. maijā – Straupes pamat-
skolas apkārtnes kartēšana
Pasākuma	 mērķis	 -	 iedroši-

nāt	 skolēnus	 izzināt,	 izprast	 un	
saglabāt	 vidi	 skolas	 apkārtnē,	
izmantot	 skolas	 apkārtni	 kā	
daudzveidīgu	 mācību	 vietu	 un	
iedvesmotāju,	 izglītot	 skolēnus	
par	 augu	 un	 dzīvnieku	 sugām,	
kas	sastopamas	skolas	apkārtnē.	
Dodoties	ārā,	mēs	spējam	ne	

tikai	 saskatīt	 dabas	 skaistumu	
mums	 apkārt,	 bet	 arī	 saskatīt	
un	izprast	problēmas,	kas	rodas	
mūsu	 vai	 kāda	 cita	 ietekmes	
rezultātā.	 Pasākumā	 skolēniem	
bija	 iespēja	 novērtēt	 apkārtējās	
vides	neierobežotās	 iespējas	un	
dabas	 skaistumu	 un	 daudzvei-
dību.	Pasākumu	vadīja	ekoskolu	
koordinators	 Edmunds	 Cepurī-
tis.	
Noslēgumā	 tika	 izspēlēta	

spēle	 “Nepūt	 pīlītes!”	 Rezultātā	
katrs	 skolēns	 iesēja	 un	 visu	
vasaru	centīgi	audzēs	puķuzirni.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents izsaka pateicību 
Imantam Kalniņam, pasniedzot jaunizdoto grāmatu. Foto:Iluta Beķere

Ziedu nolikšana pie pieminekļa represētajiem, Stalbē. Foto: Iluta Beķere

Pateicība par ieguldīto darbu grāmatas tapšanā tiek izteikta arī 
Gunai Rukšānei. Foto: Iluta Beķere

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā. 
Foto: Matīss Veinbergs
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Pārgaujas	 novada	 pašval-
dība	 2018.	 gadam	 izdeva	 galda	
kalendāru	 “Radīts	 Pārgaujas	
novadā”,	 kas	 sniedz	 informā-
ciju	 par	 novada	 uzņēmējiem.	
Tā	 vāku	 rotā	 2017.	 gadā	 radītā	
preču	 zīme	 “Radīts	 Pārgaujas	
novadā”,	un	katrs	mēnesis	veltīts	
kādam	konkrētam	novada	uzņē-
mumam	–	 Jūnija	mēnesis	 uzņē-
mumam	IK	“Aijas	Kūkas”.	Vieso-
jos pie uzņēmuma vadītājas 
Kitijas Dzērves Straupes 
pagastā. 

Iluta Beķere (I. B.): Kad un 
kā radās ideja par šī biznesa 
uzsākšanu? Kā tā attīstījusies?

Kitija Dzērve (K. D.): Šoreiz	
tā	 nebija	 ideja,	 bet	 gan	 tāda	
kā	 sagadīšanās.	 Tas	 notika	
1990.	 gadā,	 kad	 mamma	 kādai	
savai	 draudzenei	 izcepa	 kūku.	
Tā	 bija	 ļoti	 garšīga,	 un	 cilvēki	
sāka	 mammai	 nest	 produktus,	
no	 kuriem	 izcept	 viņiem	kūkas.	
Tas	 viss	 notika	 jaunajās	 mājās,	
Straupē,	 tika	 cepts	 ar	 malku	
kurināmā	 plīti.	 Pēc	 kāda	 laika	
mēs	 pārcēlāmies	 uz	 Plāci,	 kur	
dzīvojām	 tēta	 mājās	 “Melngalv-
jos”.	 Garāžā	 tika	 izveidota	 cep-
tuve.	2004.	gadā	tika	nodibināts	
uzņēmums	 “Aijas	 Kūkas”,	 un	
kopš	 tā	 laika	 tas	 atrodas	 šeit,	
“Aizupēs”.	 	Daudz	kas	 ir	 izdarīts	
kopš	 tās	pirmās	 izceptās	kūkas,	
bet	 tas	 ir	 mammas	 nopelns.	 Ja	
sākumā	 tā	 bija	 viena,	 pēc	 tam	

divu	 veidu	 kūkas,	 tad	 tagad	 to	
ir	 ap	 25	 veidiem,	 un	 visa	 pro-
dukcija	ir	ap	60	veidiem.	Mazam	
uzņē	mumam	 tas	 ir	 daudz,	 bet	
galvā	 idejas	 un	 garšas	 ir	 vēl	 un	
vēl!	 	 Pirms	 četriem	 gadiem	 es	
kļuvu	par	 IK	“Aijas	Kūkas”	 īpaš-
nieci,	 un	 mans	 uzdevums	 ir	 to	
visu	turpināt	un	attīstīt.	

I. B.: Kas ir tas, ko saviem 
klientiem piedāvā?

K. D.:	 Tā	 ir	 kvalitāte,	 tā	 ir	
garša	 –	 bērnības	 garša.	 Tā	 bija	
svarīga	manai	mammai,	un	 jop-
rojām	 ir	 svarīga	 arī	 man.	 Esam	
arī	 Slow food	 Straupe	 biedrībā,	
kas	 nozīmē,	 ka	 pro	dukts	 ir	 tīrs,	
labs	un	godīgs.	Cenšos	arī	katra	
klienta	vēlmēm	pievērsties	indi-
viduāli.	 Katrai	 kūkai	 ir	 nedalīta	
uzmanība,	 jo	 iespēja	 mums	 ir	
dota	vienreiz	un	tā	ir	jāizmanto,	
lai	klienti	pie	mums	atgrieztos.	

I. B.: Kādas ir uzņēmuma 
galvenās vērtības?

K. D.:	 Svarīga	 ir	 savas	 uzstā-
dītās	 latiņas	 turēšana,	 kā	 arī	
recepšu	un	tradīciju	ievērošana.		
Es	 esmu	 Slow food biedre,	 un	
man	 sirdsapziņa	 neļautu	 teikt,	
ka	 produkcija	 ir	 slow food,	 bet	
gatavošanai	 izmantojam	 mar-
garīnu	 vai	 pulvera	 krēmus.	 Visi	
mūsu	 kūku	 mīļotāji	 ir	 vērtība,	
bez	 viņiem	 mums	 nebūtu,	 ko	
darīt.	Vērtība	ir	uzņēmuma	dar-
binieces,	 vērtība,	ka	atrodamies	
Straupē.

I. B.: Raksturo savu ko
mandu!

K. D.: IK	“Aijas	Kūkas”	ikdienā	
strādā	divas	darbinieces,	abas	ir	
no	Pārgaujas	novada.	Darbiniece	
Ilga	 uzņēmumā	 strādā	 jau	 26	

gadus.	 Es	 novērtēju,	 ka	 viņas	
izvēlējās	 turpināt	 darbu	 šeit	
arī	 pēc	 tā,	 kad	 aizgāja	mamma.	
Ne	vienmēr	mums	 iet	gludi,	bet	
es	 uzticos	 savām	 darbiniecēm	
un	 esmu	 pateicīga	 par	 viņu	
ieguldījumu.	

Kvalitāte ar bērnības garšu

I. B.: Kas ir galvenā mērķ
auditorija?

K. D.:	 Visi,	 kam	garšo	 kūkas,	
pīrāgi	utt.		Sākot	ar	pirmā	gadiņa	
kūku	 un	 beidzot	 ar	 pēdējo.	
Skarbi	 jau	 skan,	 bet	 ar	 kūkām	
svin	 un	 kūkas	 ēd	 visos	 dzīves	
gadījumos.	 Varam	 pielāgoties	
klientiem,	kam	ir	glutēna	vai	lak-
tozes	 nepanesamība,	 par	 vegā-
niem	esmu	domājusi,	bet	viņiem	
vēl	jāpaciešas.	

I. B.:	 Kādas	 aktivitātes	 tiek	
veiktas,	 lai	 potenciālais	 klients	
izvēlētos	 tieši	 IK	 “Aijas	 Kūkas”	
produkciju?

K. D.:	Mums	ir	sava	lapa	Face-
book,	 ir	 Instagram	 konts.	 Liela	
reklāma	 pagaidām	 nav	 tas,	 uz	
ko	 mēs	 strādājam.	 Mēs	 novēr-

tējam,	 ka	 pie	 mums	 atgriežas.	
Kā	jau	daudziem	–	klientu	labās	
atsauksmes,	ko	cits	citam	nodod,	
ir	 labākā	 reklāma.	 Mūsu	 uzde-
vums	 ir	 strādāt	 kvalitatīvi	 un	
nodrošināt	 klientam	 to	 labāko	
un	 parū	pēties,	 lai	 arī	 jaunie	
klienti	vēlas	palikt	pie	mums.		

I. B.:	 Kur	 var	 iegādāties	 IK	
“Aijas	Kūkas	produkciju?”

K. D.: Var	 veikt	 pasūtījumu	
pie	 mums,	 ceptuvē,	 1.	 un	 3.	
svēt		dienā	 esam	 Straupes	 Lauku	
labumu	 tirdziņā	 Zirgu	 pastā,	
pīrādziņus	un	smalkmaizītes	var	
nopirkt	PKS	“Straupe”	veikaliņos	
Plācī	un	Cēsīs,	kūkas	var	nobau-
dīt	 Cēsīs	 kafejnīcā	 “Priede”,	
ziemā	arī	“Žagarkalna”	kafejnīcā.	

I. B.:	Vai	Tev	pašai	arī	izdodas	
baudīt	to,	ko	piedāvā	citiem?	

K. D.:	 Jā,	 es	 ēdu	 kūkas,	 bet	
pārsvarā	 pēc	 garastāvokļa.	 Ja	
man	kāda	kūka	mazāk	garšo,	tad	
izņemam	 to	 no	 piedāvājuma,	 jo	
es	nevaru	piedāvāt	klientiem	to,	
kas	man	negaršo,	tad	sanāk	savā	
darbā	ieguldīt	nepatiku.	

I. B.:	Kurai	 kūkai	 ir	bērnības	
garša?

K. D.:	 Noteikti	 manai	 vārda	
dienas	 kūkai.	 Vārda	 diena	 ir	
vasarā,	 vienmēr	 bija	 daudz	 cie-
miņu	un	kūkas	arī	bija	milzīgas.	
Mamma	gatavoja	mājas	biskvītu	
ar	 vārīto	 krēmu,	 putukrējumu	
un	zemenēm.	Vienkārša	vasaras	
kūka.	

I. B.: Ko	Tu	novēlētu	jaunajiem	
uzņēmējiem?

K. D.: Darīt	 un	 mēģināt!	 Ja	
šķiet,	ka	ideja	ir	muļķīga,	varbūt	
tā	 liksies	 arī	 10	 cilvēkiem,	 bet	
nākamajiem	 20	 tā	 būs	 izcila!	
Jaunajiem	uzņēmējiem	novēlētu	
būt	 nekaunīgākiem,	 bet	 godī-
giem,	ticēt	savai	idejai	un	doties	
savu	 mērķu	 kalnā	 augšā.	 Lai	
gan,	vai	 tādam	kalnam	vispār	 ir	
virsotne!?	
Ja	 arī	 Jums	 ir	 radusies	 inte-

rese	 par	 uzņēmumu	 IK	 “Aijas	
Kūkas”	 piedāvāto	 produkciju,	
ar	 to	 iespējams	 iepazīties		
Facebook	 lapā	 www.facebook.
com/aijaskukas/,	 kā	 arī	 pa	 tālr.	
29	388	378.

Uzņēmuma IK “Aijas Kūkas” vadītāja Kitija Dzērve. Foto: Iluta Beķere

Liene Zilvere
Projekta HANSA asistente

Piestāt	 pie	 apskates	 objekta,	
to	 aplūkot	 un	 izzināt,	 cik	 paša	
spēkiem	 iespējams,	 ir	 viena	 no	
iespējām,	kad	dodamies	tuvākos	
vai	 tālākos	 izbraucienos.	 Bet,	
ticiet,	pavisam	citi	apvāršņi	pave-
ras	tad,	kad	ar	apskates	vietu	vai	
notikumu	iepazīstina	un	ar	stās-
tiem	dalās	 kāds,	 kas	 to	 izzinājis	
vai	pat	piedzīvojis.	Straupes	pusē	
mēs	 šos	 cilvēkus	 dēvējam	 par	
gidiem	vai	vietu	stāstniekiem.
2016.	 gadā	 projekta	 “Han-

zas	 vērtības	 ilgtspējīgai	 sadar-
bībai	 (HANSA)”	 ietvaros	 tika	
likti	 pamati	 Straupes	 apkārtnes	
vietu	 stāstnieku	 iedvesmoša-
nai	 un	 apmācīšanai.	 2017.	 gadā	
norisinājās	mācības,	 bet	 šī	 gada	

maijā	 –	 testa	 pasākums,	 kura	
laikā	 tās	 dalībniekiem	 tika	 dota	
iespēja	 iepazīt	 gidu	 piedāvātās	
programmas.		
Izstrādātie	 gidu	 piedāvājumi	

izdevušies	ļoti	labi,	par	ko	liecina	
gan	labās	atsauksmes,	gan	pasā-

kumu	 dalībnieku	 lielā	 interese,	
neskaitāmi	izzinoši	jautājumi	un	
vēlme	 apskates	 vietā	 uzkavēties	
pat	 vēl	 pēc	 ekskursijas	 beigām,	
diskutējot	 par	 faktiem,	 atklās-
mēm	un	nākotnes	iecerēm.	
Arī	 turpmāk	 aicinām	 izzi-

nāt	 Pārgaujas	 novada	 dabas	 un	
kultūrvēstures	 vērtības	 vietējo	
stāstnieku	 pavadībā.	 Sazinies,	
piesakies,	atklāj	un	izzini:
•	 Straupes	lauku	labumu	tir-

dziņu	Straupes	Zirgu	pastā	kopā	
ar	 Rudīti	 Vasili	 katra	 mēneša	
1.	 un	 3.	 svētdienā	 plkst.	 11.00	
(rudi te .vas i le@gmai l . com;	
+371	29464946.	Cena:	5	EUR	no	
cilvēka;	viesu	grupām,	mazākām	
par	10	cilvēkiem:	50.00€);

•	 Straupes	 ciema	 centru,	
Mazstraupes	un	Lielstraupes	pils	
apkārtni	kopā	ar	Elitu	Martinsoni	
(martinsoneelita1@gmail.com;	
+371	29441970.	Cena:	2	EUR	no	
cilvēka,	viesu	grupām,	mazākām	
par	10	cilvēkiem:	20.00€);
•	 Straupes	 apkārtnes	 dabas	

vēr	tības	 velobraucienā	 kopā	 ar	
Edīti	 Rudzīti	 (edrudz@gmail.
com;	 +371	 26550395.	 Cena:	
5	EUR	no	cilvēka;	viesu	grupām,	
mazākām	 par	 10	 cilvēkiem	 –	
50.00	EUR).
Vairāk	par	piedāvājumiem	var	

uzzināt,	sazinoties	ar	gidiem,	vai	
Straupes	 un	 apkārtnes	 tū	risma	
lapā	www.visit.straupe.lv	 sadaļā	
KO	DARĪT.

Velobrauciens apkārt Straupei kopā ar Edīti Rudzīti. Foto: Vilnis Slūka

Izzini Straupi vietējo stāstnieku pavadībā

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Publicitātes foto.

http://www.facebook.com/aijaskukas/
http://www.facebook.com/aijaskukas/
mailto:edrudz@gmail.com
mailto:edrudz@gmail.com
http://www.visit.straupe.lv
http://www.visit.straupe.lv/s68/gida-pakalpojumi/
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Iedzīvotāji	 ir	 mūsu	 lielākā	
bagātība.	 Īpaši	 tie	 iedzīvotāji,	
kuri	 kādu	 no	 Pārgaujas	 novada	
pagastiem	par	savu	dzimto	sauc	
jau	 kopš	 dzimšanas.	 Šie	 iedzī-
votāji	 bieži	 vien	 var	 pastāstīt	
daudz	 interesantu	 un	 vēl	 neat-
klātu	faktu	par	savu	dzimtu,	par	
novadu,	par	tradīcijām,	kultūras	
dzīvi	pirms	vairākiem	gadu	des-
mitiem.	
Termins	 Latvijas	 simtgade	

jau	 daudzkārt	 ir	 izskanējusi	
pagājušajā	 gadā,	 bet	 šogad	 to	
dzirdam	 vēl	 biežāk,	 jo	 2018.	
gads	 ir	 mūsu	 valsts	 simtgades	
gads,	 kas	 ir	 ne	 tikai	 svinību	 un	
svētku	 gads,	 bet	 arī	 laiks,	 kad	
īpaši	 tiecamies	 stiprināt	 savas	
saknes,	 izzināt	savas	dzimtenes	
vēsturi	 un	 lepoties	 ar	 to,	 kas	
ir	 Latvija,	 kas	 ir	 mūsu	 novads,	
kas	esam	mēs	un	kādas	ir	mūsu	
tradīcijas.	 Tieši	 tāpēc	 visa	 gada	
garumā	 veidosim	 stāstu	 sēriju	
par	 tiem	 novada	 iedzīvotājiem,	
kuri	Pārgaujas	novadu	par	savu	
dzimteni	saukuši	visu	vai	lielāko	
daļu	sava	mūža.	
	Jūnija	mēnesī	viesojos	Strau-

pes	 pagastā	 pie	 Līgas	 Kronber-
gas,	 kura	 pirms	 dažām	 dienām	
bija	atzīmējusi	skaisto	80.	dzim-
šanas	dienu.	L.	Kronberga	 ilgus	
gadus	 bijusi	 skolotāja,	 un	 man	
jāatzīst,	ka	arī	man	neilgu	brīdi	
ir	 bijis	 tas	 gods	 būt	 viņas	 skol-
niecei,	 un	 Straupes	 pamatskolā	
mācīties	novadpētniecību.
Tā	 kā	 tikko	 svinēti	 skais-

tie	 dzimšanas	 dienas	 svētki,	
tad	 Līga	 Kronberga	 sagaidījusi	
daudz	 ciemiņus:	 “Paši	 pirmie	
bija	 mani	 skolēni.	 Bija	 viena	
tāda	klase,	kuras	skolēnus	saucu	
par	 saviem	 bērniem.	 Biju	 viņu	
skolotāja	 no	 tā	 brīža,	 kad	 viņi	
bija	ābeč	nieku	vecumā.”	
Skolai	ir	liela	nozīme	L.Kron-

bergas	dzīvē	–	gan	bērnība,	gan	
darba	 gaitas	 saistītas	 ar	 skolu.	
Skolotāja,	 rādot	 fotogrāfijas,	
stāsta:	“Bijušajā	pusaudžu	reha-
bilitācijas	 centra	 “Saulrītī”	 ēkā	
no	1871.	gada	atradās	Lielstrau-
pes	 skola.	 Cilvēki	 viņu	 sauca	
par	 skoliņu,	 un	 tā	 pat	 ir	 mīlī-
gāk.	 Skoliņā	 mācījās	 gan	 mana	
vecmamma,	gan	mana	mamma,	
es	pati	tur	mācījos	un	arī	mana	
meita	 vēl	 paguva	 tur	 mācīties.	
Kad	 skolai	 1971.	 gadā	 apritēja	
100	gadu,	to	likvidēja	mazā	sko-
lēnu	 skaita	 dēļ.”	 L.	 Kronberga	
stāsta	 un	 fotogrāfijās	 rāda,	 kā	
ēka	 gadu	 gaitā	 mainījusies,	 jo	
ir	 bijuši	 arī	 tādi	 laiki,	 kad	 sko-
lēnu	 bijis	 ļoti	 daudz:	 “Bija	 brī-
dis,	 kad	 četrās	 klasēs	 mācījās	
90	 bērni.	 1904.	 gadā	 uzbūvēja	
otro	 stāvu,	 lai	 būtu	visiem	sko-
lēniem	 vietas.	 Skolēni	 dzīvoja	
internātā,	 arī	 es.	 Skolā	 mācījās	
bērni	 no	 plašas	 apkaimes	 –	
nāca	 pat	 no	 tām	 mājām,	 kas	
pie	 Vīņaudas	 ezera	 atrodas,	 no	

Braslas	un	arī	no	mājām,	kas	jau	
gandrīz	Raiskuma	pagastā	atra-
dās.”	 Lielstraupes	 skola	 bijusi	
arī	 Kronbergas	 kundzes	 pirmā	
darba	 vieta,	 kur	 nostrādāti	 11	
gadi,	bet	lai	līdz	tam	tiktu,	pirms	
tam	 Līga	 Kronberga	 izvēlējās	
mācīties	 Valmieras	 Pedagoģis-
kajā	 skolā,	 kur	 tika	 pavadīti	 4	
gadi,	 bet	 palikušas	 daudzas	 sil-
tas	atmiņas.	“Valmieras	pedago-
ģiskajai	skolai	bija	ārkārtīgi	spē-
cīgs	direktors.	Viņš	visu	ļoti	labi	
iemācīja	 –	 visur	 pēc	 tam	 bijām	
gudrākie.	Skolā	tika	apgūts	viss	
nepieciešamais	 ne	 tikai	 dar-
bam,	 bet	 arī	 pasākumu	 organi-
zēšanai”,	 atceras	 L.	 Kronberga,	
“papildus	 mācību	 procesam,	
bija	 jāiet	 talkās,	 kur	 bija	 daudz	
jāstrādā,	 piemēram,	 jātaisa	
skābbarība.”	 Līga	 Kronberga	
atceras,	 ka	 tad,	 kad	 tika	 nolikti	
eksāmeni,	katram	tika	norādīts,	
kurā	 skolā	 būs	 jāstrādā:	 “Mani	
nozīmēja	 strādāt	 uz	 Rucavu.	
Skolotāja,	 kas	 bija	 mani	 mācī-
jusi	 Lielstraupes	 skoliņā,	 iedro-
šināja	 un	 aicināja	 strādāt	 savā	
dzimtajā	pusē	 –	 Lielstraupē.	 Es	
interesējos	 un	 meklēju	 veidus,	
kā	 to	 visu	 dabūt	 gatavu.	 Tieši	
viena	 kursa	 biedrene	 bija	 pali-
kusi	bez	norādītās	darba	vietas,	
un	es	piedāvāju	viņai	iet	strādāt	
uz	 Rucavu,	 lai	 pati	 varētu	 strā-
dāt	Lielstraupē.	Kursa	biedrene	
piekrita,	 bet	 man	 vairākas	 rei-
zes	 bija	 jābrauc	 uz	 ministriju,	
lai	 pierādītu,	 ka	 man	 jāstrādā	
šeit.	 Tikmēr	 jau	 Rucavas	 skola	
bija	sameklējusi	darbinieku,	bet	
es	 rezultātā	 atnācu	 strādāt	 uz	
dzimto	pusi.”
Līgas	 Kronbergas	 dzimtā	

puse	 ir	 Lielstraupe.	 “Esmu	 dzi-
musi	 “Kārļos”,”	 stāsta	 L.	 Kron-
berga.	 “Bet	 tur	 nodzīvoju	 tikai	
vienu	 gadu.	 1939.	 gadā	 ģimene	
nopirka	 šo	 māju,	 kas	 bija	 tāda	
noputējusi	 jaun	saimniecība,	

bet	tomēr	visi	atnācām	šeit	dzī-
vot.”	Vēl	skolas	gados	esot,	Līga	
Kronberga	 zaudē	 tēvu.	 Māte	
viena	pati	trīs	bērnus	–	Līgu	un	
viņas	māsu	un	brāli	 –	 uzaudzi-
nāja.	 Ģimenei	 izdevās	 paglāb-
ties	no	49.	gada	notikumiem	un	
palikt	 dzīvot	 savās	 mājās:	 “No	
49.	 gada	 represijām	 paglābā-
mies,	jo	nebijām	bagāti.	Atceros	
to	laiku	–	bijām	skolā.	Nāca	kla-
sēs	 iekšā	 karavīri,	 sauca	 visus	
pēc	 saraksta.	 Vispirms	 aizveda	
uz	 pagastmāju	 un	 pēc	 tam	 uz	
Cēsīm,	 kur	 jau	 stacijā	 gaidīja	
vagoni.”	 Represijas	 un	 kolhozu	
izveide	 izpostīja	 neskaitāmas	
ģimenes,	 kā	 arī	 sarežģīja	 dzī-
ves.	 Kronbergas	 kundze	 atmi-
nas	 situāciju,	 kāda	 bija	 viņas	
ģimenē:	 “Pirmie	 gadi	 pēc	 tam,	
kad	 izveidojās	 kolhozi,	 bija	
briesmīgi.	 Redzēju,	 kā	 strādāja	
mana	 mamma.	 Viņa	 bija	 viena	
pati,	 bet	 trīs	 reizes	 dienā	 ar	
rokām	bija	jāizslauc	desmit,	div-
padsmit	 govis,	 jāatdzesē	 piens,	
jānēsā	 piena	 kannas,	 pašai	 tās	
jānogādā	uz	pienotavu,	jāapkopj	
pushektārs	 ar	 runkuļiem,	 lai	 ir	
ar	 ko	 govis	 pabarot,	 govis	 arī	
bija	 jāgana.	 Mēs,	 bērni,	 gājām	
mammai	 palīgā,	 bet	 tad,	 kad	
mēs	 bijām	 skolā,	 mamma	 bija	
viena.	 Bija	 jātaisa	 arī	 skābba-
rība.	 Katrai	 saimei	 bija	 0,6	 ha,	
uz	 kuras	 bija	 jāizaudzē	 kartu-
peļi	 un	 saknes,	 lai	 saimei	 ir	 ko	
ēst,	 jānopļauj	 siens,	 ko	 savai	
govij	 dot	 ēst,	 jo	 drīkstēja	 turēt	
vienu	govi.	 Samaksu	par	darbu	
saņēma	 tikai	 reizi	 gadā.	 Mēs	
nodevām	pienu,	ko	atnesa	mūsu	
vienīgā	govs.	Ar	to	bija	 jāiztiek.	
Tagad	 liekas	 pilnīgi	 neticami,	
bet	 es	 dzīvoju	 blakus	mammai,	
un	 to	 visu	 redzēju.	 Pirmie	 kol-
hoza	gadi	tādi	bija.	Pēc	tam	jau	
bija	labāk.	”
	Līgai	 Kronbergai	 vienmēr	 ir	

bijusi	 interese	par	to,	kas	viņas	

dzimtajā	novadā	ir	noticis	senāk.	
Kad	pēc	darba	Lielstraupē	darbs	
tika	 turpināts	 skolā,	 ko	 tagad	
zinām	 kā	 Straupes	 pamatskolu,	
skolotāja	 L.	 Kronberga	 mācīja	
saviem	 skolēniem	 novadpēt-
niecību.	 Jāatzīst,	 ka	 Līga	 Kron-
berga	 ir	 savākusi	 ievērojamu	
materiālu	par	 Straupes	pagasta	
mājām,	 par	 to	 saimniekiem,	
par	 kultūras	 dzīvi,	 politiku,	 par	
personībām,	 ģeogrāfiju	 un	 pat	
par	 ārstiem.	 Arī	 mūsu	 saruna	
izvēršas	 gana	 interesanta,	 jo	 L.	
Kronberga	 ne	 tikai	 var	 parādīt	
materiālus,	ko	savā	brīvajā	laikā	
savākusi,	 bet	 arī	 perfekti	 tos	
pārzina.	 Viņa	 labprāt	 runā	 par	
pagasta	 vēsturi,	 piemēram,	 par	
to,	kā	Straupes	baznīca	padomju	
laikā	bijusi	koncertzāle	un	kādi	
mākslinieki	 tur	 uzstājušies,	
nonākam	 arī	 līdz	 kultūras	 dzī-
vei.	 “Lielstraupē	 bija	mazs	 tau-
tas	 nams,	 kuru	 vadīja	 Artūrs	
Kārkliņš,	 kurš	 agrāk	 dzīvoja	
“Lapaiņos”.	 Artūrs	 bija	 audējs,	
bet	 strādāja	 par	 tautas	 nama	
vadītāju.	 Viņš	 bija	 ļoti	 ener-
ģisks,	 jo	 vadīja	 arī	 deju	 kolek-
tīvu,	mācīja	citiem	spēlēt	teātri,”	
stāsta	Līga	Kronberga,	“mēs	pat	
lielas	 trīs	 cēlienu	 lugas	 uzve-
dām,	piemēram,	“Skroderdienas	
Silmačos”.	Bija	arī	deju	kolektīvs.	
Tajā	 laikā	 nevarēja	 iegādāties	
tautastērpus,	 taisījām	 imitāci-
jas,	braucām	uz	skatēm,	ciemos	
uz	citiem	pagastiem.	Arī	par	to,	
ka	 Lielstraupē	 kolektīvu	 dalīb-
niekiem	 bija	 savs	 tautastērps,	
jāsaka	 paldies	 A.	 Kārkliņam,	
jo	 viņš	 pats	 uzauda	 brunčus.	
Etnogrāfisks	gan	šis	tautas	tērps	
neskaitās,	 bet	 6.	 dziesmu	 svēt-
kos	1926.	gadā	visiem	dalībnie-
kiem	tika	 teikts,	ka	vajagot	vei-
dot	savus	tērpus.	Tika	piedāvāti	
dažādi	 meti,	 un	 lielstraupieši	
tad	nu	bija	izvēlējušies	rūtainus	
brunčus.	Vispār	jau	tautastērpu	
vajadzētu	 atdzīvināt,	 jo	 tad	 arī	
lokālais	 patriotisms	 veidotos	

Novadnieku stāsti.
Tikai tas, kas savu tēvzemi pazīst, var to patiesi mīlēt

pavisam	citāds.”
Līga	 Kronberga	 un	 viņas	

bagātais,	 brīvajā	 laikā	 apkopo-
tais	vēstures	materiāls	ir	bijis	arī	
liels	 palīgs	 2007.	 gadā	 izdotās	
“Straupes	 grāmatas”	 tapšanas	
pro	cesā.	 Pie	 skolotājas	 ciemos	
brauc	 ne	 tikai	 novadnieki,	 bet	
arī	 pārstāvji	 no	 Latvijas	 Nacio-
nālās	 bibliotēkas,	 kuri	 meklēja	
informāciju	 par	 baronu	 biblio-
tēku,	 kas	 atradās	 Mazstraupes	
pilī.	
Arī	 tagad	brīvajā	 laikā	Kron-

bergas	 kundze,	 ja	 uziet	 kādus	
interesantus,	 vēl	 nezināmus	
faktus,	 par	 dzimto	 pagastu,	 tos	
labprāt	apkopo.
Bija	 patiess	 prieks	 un	 gan-

darījums	 tikties	 ar	 Līgu	 Kron-
bergu,	 kura	 aizrautīgi	 stāsta	
par	 savu	 dzimtu	 un	 dzimteni,	
par	skolu,	kā	arī	atceras	ikvienu	
savu	skolēnu.	
Sarunas	noslēgumā,	kad	 jau-

tāju	 Kronbergas	 kundzei,	 ko	
viņa	 novēl	 saviem	 novadnie-
kiem	 simtgadē,	 viņa	 atbild	 ar	
Ata	 Kronvalda	 vārdiem:	 “Tikai	
tas,	 kas	 savu	 tēvzemi	 pazīst,	
var	 to	 patiesi	mīlēt”.	 Līga	 novēl	
visiem	 iepazīt	 savu	 novadu	 un	
vairot	lokālpatriotismu!
Pārgaujas	novada	pašvaldība	

saka	paldies	par	 jauko,	sirsnīgo	
uzņemšanu	 un	 sarunu,	 kā	 arī	
vēl	 stipru	 veselību	 un	 enerģiju	
turpmāk!

Paldies	 iedzīvotājiem	 par	
atsaucību,	 kā	 arī	 priekšliku-
miem	 par	 tiem	 novadniekiem,	
pie	 kuriem	 vēl	 vajadzētu	 aiz-
braukt,	bet	ja	ir	zināms	vēl	kāds	
novadnieks,	kurš	varētu	pastās-
tīt	ko	interesantu	par	savu	dzīvi,	
dzimtu	 un	 par	 kādu	no	 novada	
pagastiem,	 aicinām	 rakstīt	 uz	
avize@pargaujasnovads.lv,	 un	
iespējams	 tieši	 par	 viņu	 varēs	
lasīt	kādā	no	nākamajiem	“Pār-
gaujas	 Novada	 Vēstis”	 numu-
riem.

Līga Kronberga (labajā pusē) kopā ar savu brāli un brāļa sievu. 
Foto: no albuma

Novadpētniecības stundā kopā ar skolēniem gatavotā Straupes 
grāmatiņa.

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
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Grieta Grosberga, 
ekskursijas organizatore 

Pavasarī,	 kad	 dārzi	 apsēti,	
klāt	ilgi	gaidītais	ceļošanas	laiks.	
Maija	 rītā,	 kad	 saulīte	 sveicina	
ikvienu	steidzīgo,	moži	un	prie-
cīgi	 sēdāmies	 pašu	 īrētā	 auto-
busā,	 lai	 divu	 dienu	 ceļojumā	
iepazītu	 Kurzemes	 piekrasti	 un	
tur	mītošus	ļaudis.	
Mūsu	 ceļojums	 veda	 cauri	

Kurzemes	 vidienei,	 Cēres	
pagasta	 “Kangariem”.	 Šī	 lauku	
sēta	 ieguvusi	 gan	 sakoptākās	
sētas,	 gan	 citas	 atzinības	 Latvi-
jas	lauku	sētu	vidū.	Ieklausoties	
saimnieces	 stāstījumā,	 iepazi-
nām	nelielo	 vīngliemežu	 fermu.	
Uzzinājām,	 kā	 atšķirt	 gliemežu	
mammu	 no	 tēta,	 ko	 gliemeži	
ēd	 ziemā,	 un	 radām	 atbildes	
uz	 mums	 interesējošiem	 jau-
tājumiem.	 Bizness	 ar	 glieme-
žiem	 nav	 sanācis,	 toties	 tagad	
saimniecība	 atvērta	 tūristiem.	
Rudenī	no	pašu	audzētām	ogām	
un	 augļiem	 saimniece	 gatavo	
gardas	 lietas.	 Katram	 auglim	
pievienota	 šķipsniņa	 mīlestības	
un	to	visu	tūtiņā	vai	burciņā	pie-
dāvā	tūristiem.	Arī	mēs	nobaudī-
jām	pērnos	krājumus.	Brokastīs	
cienājāmies	ar	saimnieces	cepto	
plātsmaizi	un	baudījām	kafiju.	
Tālāk	 mūsu	 ceļojuma	 auto-

buss	 līkumoja	 pa	 mazapdzīvo-
tiem	 lauku	 ceļiem,	 līdz	 nonā-
cām	 tālākā	 Kurzemes	 ziemeļu	
punktā	Līvu	centrā	–	Kolkā.	Tur	
atvērta	etnogrāfiskā	istaba,	seno	
lietu	 kolekcija,	 gleznu	 izstāde.	

Bibliotēkā	 noskatījāmies	 doku-
mentālu	 filmu	 par	 dzīvi	 Līvu	
krastā	 senāk	 un	 tagad.	 Runājot	
par	nākotnes	iecerēm,	gides	acīs	
jaušamas	asaras.	 Jo	 ir	vēlēšanās	
ne	vien	saglabāt	līvu	valodu,	bet	
arī,	lai	tā	tiktu	atzīta	kā	pilnvēr-
tīga	 valoda,	 tāda	 ir	 viņu	 stingra	
apņemšanās.	 Tiek	 būvēts	 jauns	
Līvu	 centrs,	 atliek	 vien	 novēlēt,	
lai	ieceres	piepildās.	
Tālāk	 devāmies	 uz	 Kolkas	

ragu.	Tā	nosaukums	pirmo	reizi	
lasāms	 1040.	 gadā	 Zviedrijā	
atrastajā	 Mērvalas	 Rūnakmenī.	
Līdz	19.	 gs.	 beigām	Kolkas	 rags	
saucās	 Domesnes,	 no	 somu	 un	
igauņu	valodas	tulkojumā	nostū-
ris,	 kakts.	 Izteiktākais	 zemes	
rags	 Latvijas	 piekrastē,	 Baltijas	
jūras	 un	 Rīgas	 jūras	 līča	 viļņu	
sastapšanās	 vieta.	 Sēklis	 zem	
ūdens	 turpinās	 sešus	 kilomet-
rus	un	ir	daudzu	kuģu	bojā	ejas	
vieta,	 par	 to	 brīdina	 sēkļa	 galā	
Kolkas	 bāka.	 Kolkas	 ragā	 var	
vērot	 vienuviet	 gan	 saullēktu,	
gan	saulrietu.	
Mūsu	 apmeklējuma	 laikā	

jūra	 bija	 rāma	 un	 mierīga,	 tādi	
jutāmies	 arī	 mēs	 un	 vēlējāmies	
izbaudīt	katru	mirkli,	to	iemūži-
not	fotogrāfijās.	Ūdens	līča	pusē	
bija	 pietiekami	 silts,	 lai	 varētu	
pamērcēt	kājas.	Apēduši	pa	sal-
dējumam,	 turpinājām	 ceļojumu	
gar	 Līvu	 krastu,	 kur	 ciemojā-
mies	pie	mežsarga.	Ragu	muzejā	
aplūkojām	ap	300	dažādus	meža	
dzīvnieku	 ragus,	 ko	 mežsargs	
sakrājis	 savos	 trīsdesmit	 darba	
gados.	 Skaista,	 gleznaina	 vieta	

meža	 ielokā.	 Šķita,	 ka	 mežā	
neviens	 nedzīvo,	 bet,	 jā...	 putnu	
dziesmas	 un	 ogābele	 pilnā	
plaukumā	 –	 pilnīga	 pasaka,	 bet	
mums	laiks	doties	tālāk.
Kas	 gan	 būtu	 ceļojums	 gar	

jūras	 krastu,	 neuzzinot,	 kā	
dzīvo	 un	 ar	 ko	 nodarbojas	 ļau-
dis	 šajā	 krastā?	 Kūpinātu	 zivju	
smarža	 mūs	 atveda	 pie	 Andra	
Pitragā.	 Sētā	 sagaidīja	 smai-
dīgs,	 dzīvespriecīgs,	 jūras	 vējos	
un	 saulē	 iededzis	 vīrs.	 Viņa	
ģimene	 pie	 jūras	 dzīvo	 trešajā	
paaudzē	 un	 savu	 dzimto	 krastu	
nevēlētos	 mainīt	 pret	 dzīvi	 pil-
sētā.	 Skolo	 piecus	 bērnus,	 par	
dzīvi	 nesūdzas,	 bet	 paļaujas	 uz	
Dievu.	 Ģimene	 nodarbojas	 ar	
zivju	 kūpināšanu	un	produkciju	
piedāvā	 pircējiem.	 	 Tūristiem	
ir	 iespēja	 izīrēt	 naktsmītnes.	
Nobaudījām	 Andra	 kūpinātās	
vējazivis,	 iepazinām	 piejūras	
dialektu,	 kas	 bija	 saklausāms	

saimnieka	 valodā.	 No	 klūgām	
un	 koku	 zariem	 tiek	 gatavoti	
dažādi	žogi,	kādus	senāk	izman-
toja	zvejnieku	sētās.	Tagad	plast-
masa	valda	pār	pasauli,	diemžēl	
sentēvu	prasmes	noliktas	malā.
Ceļojumu	 turpinājām	 cauri	

Slīteres	 dabas	 parka	 teritori-
jai,	 pāri	 Zilo	 kalnu	 kraujai,	 līdz	
nonācām	Mazirbes	 Lībiešu	 tau-
tas	namā.	Uzklausot	gida	stāstī-
jumu,	 iepazinām	 etnogrāfiskajā	
istabā	 izvietotos	 tērpus	 un	 to	
vēsturi.	Pa	Mazirbi	varētu	staigāt	
vēl	un	vēl,	bet,	tā	kā	bija	krietna	
pēcpusdiena,	kafejnīcā	“Dižjūra”	
ieturējām	pusdienu	maltīti.	
Tālāk	 ceļojums	 atveda	 uz	

“Laimīgo	ķirbju	zemi”.	Šeit	parei-
zāk	 būtu	 ierasties	 rudenī,	 kad	
ķirbju	raža	 izaugusi,	bet	arī	bez	
ķirbjiem	 šajā	 lauku	 sētā	 bija	
daudz	 interesanta,	 jo	 divu	 vie-
nādu	sētu	nav.	Bija	 jaušams	cits	
“rokraksts”	 dārza	 iekopšanā	 un	
košumkrūmu	 veidošanā.	 Saru-
nas	vedās	par	spēka	augu	audzē-
šanu	 un	 lietošanu	 veselībā,	 un	
par	 zāļu	 tējām.	 Izgaršojām	 pie-
devas	 dažādu	 ēdienu	 garšas	
bagātināšanai,	nelietojot	sāli.	
Diena	 bija	 gara,	 bagāta	 ar	

redzēto,	dzirdēto	un	piedzīvoto.	
Saulīte	 solījās	 brist	 jūrā,	 mums	
laiks	 doties	 uz	 naktsmītnēm.	
“Raganas	 slotā”	 ieradāmies	
patīkami	 noguruši.	 Pēc	 krietna	
ceļojuma	 vakariņojām	 pie	 glīti	
saklāta	 galda.	 Raganiņa	 tecēja	
mūs	 paēdināt.	 Pēc	 garas	 dienas	
izmantojām	 pirtiņu,	 pēc	 kuras	
atkal	jutāmies	moži.	
Maija	 naktis	 īsas!	 Tepat	

satumst,	 tepat	 uzaust.	 Klāt	 rīts!	
Laiks	 celties,	 posties.	 Naskākās	
peldētājas	 paspēja	 aizskriet	 uz	
rīta	 peldi	 Ventā.	 Pabrokastojām	
un	laimīgi	uzsākām	otrās	dienas	
ceļojumu	uz	mājas	pusi.	
Vānes	 pagastā	 mums	 pie-

vienojās	 gide,	 posusies	 pašas	
darinātās	 košās	 drānās,	 ka	
pamanāma	 iztālēm!	 Kādā	 lauku	
sētā	 no	 saimnieces	 kolekcijas	
iegādājāmies	 senās	 Mičurina	
šķirnes	kartupeļus,	 kā	 arī	 tādas	
šķirnes,	ko	neesam	vispār	redzē-
juši.	Šoruden	vāksim	ražu	no	šīm	
retajām	kartupeļu	šķirnēm.	
Kandava	 ir	 pilsēta	 Kurzemes	

vidienē,	 Abavas	 senlejas	 aus-
trumos.	Tā	 tiek	dēvēta	par	Kur-
zemes	 Šveices	 vārtiem.	 Kanda-

vas	 novads	 bija	 pirmais	 novads	
Latvijā,	 izveidots	 1999.gadā.	
Kandava	 ir	 sena,	ozolu	 ieskauta	
vecpilsēta,	pilsētas	ģerboni	 rotā	
ozollapas	 un	 zīles.	 Gandrīz	 viss	
saistās	 ar	 Brīnumzīļuku,	 tam	
par	godu	2010.gadā	 tapa	pirmā	
skulptūra,	 kurai	 seko	 citas,	 to	
autors	 Kandavas	 mākslinieks	
Zigurds	 Piņķis,	 kurš	 atzīts	 par	
Kandavas	 Goda	 pilsoni.	 Skulp-
tūra	 “Mežakuilis”	uzstādīta,	 kad	
Kandavas	 novads	 ticis	 pie	 sava	
ģerboņa.	 Mežakuilis	 simbolizē	
spēku,	drosmi	un	neskarto	dabu.	
Līdz	šim	šāds	tēls	nav	izmantots	
nevienas	 citas	 Latvijas	 pilsē-
tas	 vai	 novada	 ģerbonī.	 Meža-
kuiļa	 skulptūras	 autors	 ir	mūsu	
puses	 mākslinieks	 Aivars	 Ker-
liņš.	 	 Skulptūra	 “Atvars”	 novie-
tota	 blakus	 Kandavas	 tiltam	 un	
Abavas	vecupei.	Tajā	attēlota	no	
ūdens	 iznirstoša	 zivs,	 kas	 vei-
dota	 granītā.	 Latviešiem	 zivs	 ir	
bagātības,	 veiksmes	 un	 naudas	
simbols.	
Rūmenes	 muiža	 –	 īpaša	

pasaule.	 Ieejot	 pa	 muižas	 vār-
tiem,	mēs	iekāpjam	laika	mašīnā,	
lai	redzētu	Baltijas	muižniecības	
ikdienu	 19.	 gs.	 neogotikas	 pilī,	
kuras	 nomierinošā	 gaisotne	 at-
bilst	 Ziemeļeiropas	 lauku	 rim-
tajam	 dzīves	 ritmam.	 Muižu	
ieskauj	 7ha	 liels	 ainavu	 parks.	
2009.gadā	 pabeigta	 vērienīga	
pārbūve,	 kas	 saņēmusi	 Latvijas	
arhitektūras	 augstāko	 apbalvo-
jumu.	Ozolkoks,	dolomīts,	daudz	
gaismas,	 antīkas	mēbeles,	 sena-
jās	 velvēs	 nemanāmi	 iebūvētas	
vismodernākās	 tehnoloģijas.	 Ar	
2015.	gadu	muižas	ansambli	pa	-
pildina	atjaunotā	vāgūža	ēka.	Tās	
pirmajā	stāvā	atrodas	restorāns,	
otrajā	stāvā	tiek	piedāvāts	orga-
nizēt	 privātos	 pasākumus.	 Vie-
siem	 piedāvā	 augstākā	 līmeņa	
tikšanās	iespējas	atbilstoši	lauku	
elegances	 vērtībām.	 Muižas	
parkā	 Itālijas	 renesanses	 stila	
dārzs	 ar	 apaudzētām	pergolām,	
burvīgs	 tiltiņš,	 kas	 ved	 uz	 salu.	
Muižā	 atrodas	 dāmu	 salons,	
kungu	 salons,	 bibliotēka,	 ēdam-
zāle,	 veranda,	 balles	 zāle,	 un	
citas	 telpas,	 kas	 visas	 tika	 izrā-
dītas.	Izejot	pa	Rūmenes	muižas	
vārtiem,	izkāpjam	no	laika	mašī-
nas,	 lai	 atgrieztos	 šodienā.	 Pēc	
Rūmenes	 muižas	 apmeklējuma	
kādu	brīdi	autobusā	valdīja	klu-
sums.	
Kandavā	 ciemojāmies	 Grosu	

ģimenes	 daiļdārzā,	 bagātīgi	 zie-
dēja	 dažādu	 krāsu	 rododendri.	
Saimnieces	 vaļasprieks	 puķes	
un	 košumkrūmi,	 bet	 saimnieks	
nodarbojas	ar	augļu	koku	šķirņu	
veidošanu.	
Mājupceļā	 vakariņojām	 Šlo-

ken	bekas	 muižas	 krodziņā	 un	
tad	jau	–	kā	saka,	zirgs	uz	mājām	
skrien	 ātrāk.	 Nemanot	 iebrau-
cām	sava	novada	teritorijā.	
Paldies	 ceļojuma	 dalībnie-

kiem	par	možu	garu	divu	dienu	
garumā!	 Uz	 tikšanos	 17.	 jūlija	
ekskursijā	uz	Lietuvu.

Līdz 1. oktobrim ikviens 
interesents aicināts piedalī-
ties ceļošanas akcijā ‘’Apceļo 
Via Hanseatica!’’, lai iepazītu 
pārrobežu tūrisma maršruta 
Via Hanseatica tūrisma objek-
tus un piedāvājumu Vidzemē.
Ceļošanas	 akciju	 organizē	

Vidzemes	 plānošanas	 reģions	
sadarbībā	ar	Amatas,	Beverīnas,	
Burtnieku,	 Cēsu,	 Kocēnu,	 Pār-
gaujas,	 Raunas,	 Strenču	 novadu	
un	 Valmieras	 pilsētas	 pašvaldī-
bām	 un	 ceļošanas	 akcijā	 iesais-
tītajiem	 tūrisma	 uzņēmējiem.	
Akcijas	dalībniekiem	būs	iespēja	
apmeklēt	 svētkus	 un	 svinības	
vairāku	 pašvaldību	 teritorijās,	
viesoties	 dabas	 un	 kultūrvēstu-
res	objektos,	kā	arī	iepazīt	Vidze-
mes	uzņēmumu	saimniekus.
Akcijas	 dalībnieki,	 viesojo-

ties	 tūrisma	 objektos,	 aicināti	
uzņemt	 fotogrāfijas	 un	 ievietot	
tās	 savā	 sociālā	 tīkla	 Facebook 
kontā,	 aprakstam	 pievienojot	
tēmturi	 #ViaHanseatica.	 Ceļo-

šanas	 akcijas	 objektu	 saraksts	
un	 noteikumi	 publicēti	 tūrisma	
maršruta	 Via	 Hanseatica	 Face-
book	 kontā	 (www.facebook.
com/ViaHanseaticaLatvija)	
un	 augstākminēto	 pašvaldību	
tūrisma	interneta	vietnēs.	
Akcijas	 noslēgums	 plānots	

19.	 oktobrī,	 kad	 tie	 dalībnieki,	
kuri	 būs	 piedalījušies	 akcijā	 un	
izpildījuši	 visus	 akcijas	 notei-
kumus,	 piedalīsies	 balvu	 izlozē.	
Galvenajā	 balvā	 –	 dāvanu	 karte	
300	 eiro	 vērtībā	 ceļojuma	 iegā-
dei	 tūrisma	 aģentūrā	 “Impro	
ceļojumi”.	 Balvu	 fondā	 arī	
dāvanu	 kartes	 ceļojumam	 100	
eiro	 apmērā,	 kuras	 tiks	 izlozē-
tas	 papildus	 trīs	 nominācijās.	
Vairāki	 akcijas	 dalībnieki	 iegūs	
arī	pašvaldību	un	to	uzņēmumu	
sarūpētās	 balvas.	 Aicinām	 Jūs	
piedalīties	 ceļošanas	 akcijā	
“Apceļo	Via	Hanseatica!”	–	ceļot,	
fotografēt	un	laimēt	balvas!
Via	 Hanseatica	 ir	 pārrobežu	

tūrisma	 maršruts,	 kas	 savieno	

vairāku	 valstu	 pilsētas	 –	 Sankt-
pēterburgu,	 Narvu	 un	 Ivanovo-
gorodu,	 Tartu,	 Valku	 un	 Valgu,	
Valmieru	 un	 Siguldu.	 580	 km	
garais	ceļš	starp	Rīgu	un	Sankt-
pēterburgu	 aicina	 ceļot	 vien-
atnē,	 kopā	 ar	 draugiem	 vai	
ģimeni,	sekojot	savām	interesēm	
un	 vaļaspriekiem	–	 dabas	 vēro-
šanai,	 piedzīvojumu	meklēšanai	
vai	kultūras	baudīšanai.
Uzzini	 vairāk	 par	 akciju:	

ej.uz/VHakcijasobjekti	 	 vai	
ej.uz/apceloVHnolikums	

Zane Krūmiņa,
akcijas “Apceļo Via  Hanseatica!”

 organizatore

Paviesojies Vidzemē, iesaisties 
akcijā “Apceļo Via Hanseatica!” 
un laimē ceļojumu

Senioru ekskursija uz Kurzemi

Foto: Valda Indriksone

http://ej.uz/VHakcijasobjekti
http://ej.uz/apceloVHnolikums
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Straupes ciema karte OpenStreetMap.com vietnē pirms un pēc pasākuma

Solveiga Ruska,
Kultūras pasākumu organizatore

No	 13.	 līdz	 15.	 jūlijam	
Pārgaujas	 novadā	 svinēsim	 jau	
5.	 novada	 svētkus,	 kuru	 laikā	
atskatīsimies	 uz	 iedzīvotāju	
iecienītākajām	 aktivitātēm	 no	
iepriekšējiem	novada	svētkiem.
Novada	svētkos	ik	gadu	iedzī-

votājus	 priecē	 pašu	 veidota	
izstāde,	 kas	 būs	 neiztrūkstoša	
svētku	 sastāvdaļa	 arī	 šogad.	
Vēl	 šķietami	 nesen	 svinējām	
1.	novada	svētkus,	bet	šogad	būs	
jau	5.	svētki,	 tāpēc	šogad	kopīgi	
veidosim	 pulksteņu	 izstādi	
“Laikrādis”.	Aicinām	iedzīvotājus	
svētku	laikā	kopīgi	veidot	izstādi	
ar	 pulksteņiem,	 kas	 reiz	 rādī-
juši	 laiku	mūsu	 vecmāmiņai	 un	
vectētiņam,	mūsu	 vecākiem,	 un	
pulkstenis,	 kas	 kalpojis	 mums	
pašiem	darbā	vai	mājās.
Aicinām	 dalīties	 ar	 sienas	

pulksteņiem,	rokas	pulksteņiem,	
modinātājiem,	 jebkādiem	 inte-
resantiem	 vai	 Jums	 nozīmīgiem	
pulksteņiem,	 klāt	 pievienojot	
īsu	 stāstu	 –	 kur	 pulkstenis	 stā-
vējis,	kam	tas	piederējis,	varbūt	
zināms	arī	meistars,	bet,	ja	nevē-
laties	pievienot	stāstu,	tad	varat	
pievienot	 izstādei	 tikai	 pulks-
teni,	bez	stāstījuma.
Pulksteņu	izstāde	“Laikrādis”	

būs	 apskatāma	 13.	 jūlijā	 Stal-
bes	tautas	nama	mazajā	zālē	un	
14.	jūlijā	Straupes	bibliotēkā.
Aicinām	 interesantus	 zvanīt	

pa	tālr.	26234766	(Solveiga)	vai	
rakstīt	 uz	 e-pastu	 –	 solveiga.
ruska@pargaujasnovads.lv	 līdz	
9.	jūlijam.
Pirmo	 vakaru	 gluži	 kā	 pir-

majos	 novada	 svētkos	 atklāsim	

Stalbē	 ar	 izstādi	 “Laikrādis”,	
vakara	 gaitā	 būs	 iespēja	 radoši	
izpausties	 un	 pagatavot	 sev	
kaleidoskopu,	 kas	 daudziem	
prātā	 palikusi	 kā	 neizdibināma	
bērnības	krāsu	un	stikliņu	rotaļ-
lieta.	Vēl	radošajās	darbnīcās	būs	
iespēja	izgatavot	LED	laternu.	
Vakara	 turpinājumā	 sekos	

mūziķu	 Ivetas	 Baumanes	 un	
Roberta	 Pētersona	 akustiskā	
koncertprogramma	 „ESI	 MAN	
TĀ”.	 Programmā	 dueta	 izpil-
dījumā	 dzirdēsiet	 populāras	
latviešu	 un	 ārzemju	 dziesmas	
romantiskās	noskaņā,	kā	arī	Ive-
tas	un	Roberta	oriģinālkompozī-
cijas	ģitāras,	vijoles	un	perkusiju	
pavadījumā.	 Programmu	 papil-
dinās	 perkusionists	 Viesturs	
Samts.
Piektdienas	vakaru	noslēgsim	

ar	diametrāli	pretējām	izjūtām	–	
spriedzi,	asas	izjūtas	mums	pie-
dāvās	 Greentrial	 ekstrēmā	 velo	
un	moto	komanda,	kura	pārsteigs	
ar	krāšņu	nakts	 šovu.	Komanda	
pulcē	 dažādu	 ekstrēmu	 sporta	
veidu	pārstāvjus	uz	diviem	rite-
ņiem	–	velotriāla,	monotriāla	un	
mototriāla	BMX,	MTB	braucējus.	
Greentrials	komanda,	izmantojot	
šo	 braucēju	 spējas,	 veido	 dažā-
dus	 priekšnesumus,	 kuru	 laikā	
ir	 iespējams	 redzēt	 aizraujošus	
un	bīstamus	 trikus	ar	velotriāla	
un	BMX	 riteņiem	uz	 īpaši	 saga-
tavotām	 konstrukcijām.	 Lai	 šo	
priekšnesumu	padarītu	vēl	elpu	
aizraujošāku,	 nakts	 šovs	 būs	
papildināts	 ar	 LED	 gaismām,	
prožektoriem	un	pirotehniku.
Sestdienas	 rīts	 jau	otro	 gadu	

iesāksies	 ar	 skrējienu	 gan	 lie-
liem,	 gan	 maziem.	 Skrējiena	
“Pretī100”	 distances	 vedīs	 pa	

Straupes	ceļiem	un	takām.	Izvē-
lies	 sev	 piemērotāko	 distanci	 –	
4	vai	8	km	–	un	piedalies!	Tāpat	
uz	starta	līnijas	aicinām	arī	sko-
lēnus	 un	 pašus	 mazākos	 skrē-
jējus,	 kuriem	 būs	 sagatavotas	
ne	mazāk	 aizraujošas	 distances	
Straupes	estrādes	apkārtnē.	
Ar	 piemiņas	 medaļām	 tiks	

apbalvoti	katras	dalībnieku	gru-
pas	 1.–3.	 vietas	 ieguvēji.	 Īpašas	
balvas	 absolūtajiem	 uzvarētā-
jiem	 4	 km	 un	 8	 km	 distancēs	
sieviešu	 un	 vīriešu	 konkurencē.	
Dāvaniņas	 pašiem	 mazākajiem	
skrējējiem	uzreiz	pēc	finiša.
Reģistrācija	 sacensību	 dienā	

sākot	 no	 8.30	 līdz	 09.50.	 Pēc	
finiša	būs	iespēja	izmantot	dušas	
Straupes	sporta	zālē.	
Visas	 dienu	 Straupes	 estrā-

des	 apkārtnē	 būs	 dažādas	 akti-
vitātes	gan	lieliem,	gan	maziem.	
Bērniem	 būs	 iespēja	 izmantot	
piepūšamās	 atrakcijas,	 bet	 lie-
lākiem	būs	iespējams	savus	spē-
kus	apliecināt	sumbolā,	kas	imitē	
sumistu	 futbolu.	 Vēl	 apmeklē-
tājiem	 būs	 pieejama	 atrakcija	
“Vilciņi”.	 Atrakciju	 izmanto	 divi	
dalībnieki	 vienlaicīgi.	Uzvar	 tas,	
kurš	 izvelk	 pretinieku	 no	 iezī-
mētās	 zonas.	 Bērnus	 kā	 ierasts	
priecēs	 sejiņu	 apgleznotāji	 un	
burbuļi.	
Labaratorium	 zinātnes	 šovs	

pārsteigs	 ar	 krāšņu,	 jautru	 un	
neaizmirstamu	 programmu,	
svētkiem	 piešķirot	 zinātnisku	
noskaņu.	 	 Ja	 kādam	 kādreiz	
ķīmija	 ir	 šķitusi	 garlaicīga,	 tad	
zinātnieku	 komandu	 pierādīs,	
ka	 tā	 var	 radīt	 patiesu	 izbrīnu	
un	būt	elpu	aizraujoša.	Krāsaini	
šķidrumi,	 sprādzieni,	 spilgtas	
gaismas,	daudz	garaiņu	-	kas	var	

Šogad svinēsim jau 
5. Pārgaujas novada svētkus!

Liene Zilvere,
Projekta HANSA asistente

Kas	 ir	 “brīvas	 pieejas	 karte”	
internetā	 un	 kā	 panākt	 to,	 lai	
kartē	 redzamā	 informācija	būtu	
pēc	 iespējas	 aktuālāka?	 Kā	
pašiem	 ievadīt	 datus	 kartē?	 Uz	
šiem	jautājumiem	gan	teorētiski,	
gan	 praktiski	 atbildes	 meklēja	
OpenStreetMap kartēšanas	
pasākuma	dalībnieki.	
Projektā	 “Hanzas	 vērtības	

ilgtspējīgai	sadarbībai	(HANSA)”	
16.	 jūnijā	 tika	 īstenots	 pirmais	
kartēšanas	 pasākums	 Pārgau-
jas	 novadā.	 Pasākuma	 mērķis	
bija	 pilnveidot	 Straupes	 ciema	
karti,	 kas	 ikvienam	 ir	 brīvi	 pie-
ejama	 internetā	 www.OpenS-
treetMap.org	 mājaslapā	 un	 tiek	
izmantota	 kā	 pamatne	 jauniz-
veidotajā	 mobilajā	 aplikācijā	
“Straupe	–	Explore	HANSA”,	kur	
savukārt	 pieejama	 informācija	
par	tūrisma	objektiem	Pārgaujas	
novadā.

Pasākums	 iesākās	 ar	 OpenS-
treetMap	 Latvijas	 vēstnieka	
Riharda	Olupa	stāstu	par	OpenS-
treetMap	 konceptu	 –	 brīvas	
pieejas	 karti,	 kura	 ir	 operatīvi	
papildināma	 un	 bez	 maksas	
izmantojama	 visdažādākajiem	
mērķiem.	 2004.	 gadā	 Anglijā	
izveidotais	projekts	nu	jau	izau-
dzis	par	vērienīgu,	globālu	datu-
bāzi,	kuras	datus	 izmanto	 tādas	
populāras	lietotnes	kā	TripAdvi-
sor, MAPS.ME, City Maps 2Go	un	
PokemonGo.	Kartes	popularitāte	
pieaug	 un	 nu	 jau	 tā	 plaši	 tiek	
izmantota	 tūrismā,	 pašvaldībās,	
biznesā	un	 citviet	 viena	vienīga	
iemesla	 dēļ	 –	 kartes	 satura	 vei-
došanā	var	piedalīties	ikviens.
Pēc	 teorētiskā	 ievada	 un	

pasākuma	 plāna	 izklāsta	 dalīb-
nieki	sadalījās	divās	grupās.	Tika	
izvēlētas	divas	kartēšanas	terito-
rijas	Mazstraupes	pils	un	estrā-
des	apkārtne,	lai	nokartētu	kartē	
trūkstošos	 elementus	 –	 estrādi,	
sporta	 laukumus,	 gājēju	 celiņus	

Norisinājies pirmais kartēšanas pasākums 
Pārgaujas novadā

būt	 labāk	 brīnumainai	 dienai!	
Šova	 laikā	 pasākuma	 apmek-
lētāji	 varēs	 piedalīties	 īstos	
zinātniskos	 eksperimentos	 un		
iespējams	 redzēt	 kā	 top	 filmu	
specefekti.	 Turklāt	 tas	 vēl	 nav	
viss,	 ar	 ko	 pārsteigs	 šova	 vadī-
tāji!
Šogad	 kā	 neiztrūkstoša	

svētku	 sastāvdaļa	 būs	 meis-
tarklase	 –	 sietspiedes	 tehnikā.		
Sietspiedes	 meistarklase	 pie-
dāvā	 interesentiem	 apgūt	 siet-
spiedi	 uz	 auduma.	 Šī	 tehinka	
ir	 viens	 no	 trafaretdrukas	 vei-
diem,	 kurā	 trafareta	 vietā	 tiek	
izmantots	 neilona	 vai	metālisks	
tīkls.	 Šādi	 var	 apdrukāt	 gan	
iepakojumus,	 plakātus	 un	 skre-
jlapas,	 gan	 audumu,	 mēbeles,	
sienas	 un	 gandrīz	 jebkuru	 citu	
priekšmetu	vai	 laukumu	ar	pie-
tiekami	 gludu	 virsmu.	 Novada	
svētku	 laikā	 iedzīvotājiem	 būs	
iespēja	 izmēģināt	 šo	 tehniku	uz	
audama.	 Dalībnieki	 tiks	 apmā-
cīti	 strādāt	 sietspiedes	 tehnikā,	
kā	arī	uzzinās	par	tās	vēsturi	un	
daudzveidīgajiem	 pielietojuma	
un	 risinājuma	 veidiem.	 Dalība	
meistarklasē	 jāpiesaka	 pa	 tālr.	
22485145	(Madara),	vietu	skaits	
meistar	klasē	ierobežots.
Plkst.	 18.00	 svētku	apmeklē-

tāji	 aicināti	 doties	 uz	 svētbrīdi	
Straupes	 baznīcā,	 kam	 sekos	
neliels	Haralda	Sīmaņa	koncerts.	
Pēc	koncerta	visi	aicināti	doties	
gājienā	no	Straupes	baznīcas	uz	
estrādi.	
Tur	ap	meklētājus	priecēs	gru-

pas	“TIRKIZBAND”,	novada	koru	
un	ansambļu	kopēja	sadziedāša-
nās	 ar	 visiem	zināmām	un	 līdzi	
dziedamām	dziesmām.	Koncertu	
kuplinās	arī	novada	dejotāji.	

Ballē	 iedzīvotājus	 un	 viesus	
priecēs	 Andris	 Ērglis	 un	
pa	vadošā	grupa.
Svētdien	 plānota	 ekskursija	

pa	novadu.	Līdzīgi	kā	1.	novada	
svētkos,	arī	šogad	plānots	doties	
pa	 novadu	un	 apskatīt	 vairākus	
objektus	 –	 Sarkanās	 klintis	 un	
Rūcamavotu,	 Raiskuma	 labumu	
darītavu,	 Dabas	 un	 tehnoloģiju	
parku	“URDA”	un	Straupes	lauku	
labumu	 tirdziņu,	 kura	 laikā	
tiks	 atklāts	 Straupes	 kulinārais	
ceļvedis.	 Dalības	 maksa	
ekskursijā	 –	 3	 EUR	 (dalību	
pieteikt	 pa	 tālr.	 22485145	 –	
Madara,	vietu	skaits	ierobežots).
Svētdien,	 15.	 jūlijā,	 kā	 jau	

ierasts	 jūlija	 trešajā	 svētdienā,	
Straupes	 pagastā	 notiek	 kapu	
svētki	–	11.00		Pārupes	kapos	un	
13.00	 Vecajos	 kapos.	 Savukārt,	
Straupes	 lauku	 labuma	 tirdziņš	
Straupes	 zirgu	 pastā	 no	 plkst.	
11.00	 –	 15.00	 gaidīs	 apmeklē-
tājus.	 Straupes	 lauku	 labumu	
tirdziņā	 tiks	 atvērts	 Straupes	
kulinārais	 ceļvedis,	 kurš	 Han-
zas	 pilsētu	 interesentus	 aici-
nās	 iepazīt	 vietējos	 zemniekus,	
mājražotājus	 un	 viņu	 piedāvāto	
produkciju.
Ieeja	 uz	 visiem	 pasākumiem	

bez	maksas,	izņemot	ekskursija.
Papildus	 informācija	 pa	

tālr.	 26234766	 (Solveiga)	 vai	
22485145	(Madara).
Sekojiet	 līdzi	 svētku	 prog-

rammai	un	aktualitātēm	uz	Pār-
gaujas	novada	informācijas	sten-
diem,	 novada	 mājaslapā	 www.
pargaujasnovads.lv,	 Facebook  
“Pārgaujas	 novads”	 un	 Twitter-
kontā	@Pargaujasnovads.

un	stāvlaukumus,	ceļus	un	apstā-
dījumus.	 Lai	 “ievāktu”	 aktuālos	
datus,	tika	izmantotas	maršrutu	
fiksējošas	 mobilās	 aplikācijas,	
piemēram,	Endomondo,	globālās	
pozicionēšanas	 sistēmas,	 foto-
attēlu	un	ielas	skatu	uzkrāšanas	
programma	Mapillary	 un	 karšu	
izdrukas,	tajās	ar	zīmuli	atzīmē-
jot	nepieciešamās	izmaiņas.	Pēc	

pāris	 stundu	 darbošanās	 dabā,	
dalībnieki	 atgriezās	 Straupes	
pagasta	sporta	zāles	datorklasē,	
kur	 OpenStreetMap	 karte	 tika	
papildināta	 ar	 iegūto	 informā-
ciju	 un	 datiem.	 Jāatzīst,	 ka	 tieši	
datu	 ievade	 izvērtās	par	garāko	
pasākuma	 daļu,	 jo	 dalībnieku	
interese	un	zinātkāre	bija	ārkār-
tīga	liela	un	izbrīnas	vērta.	

Paldies	 ikvienam	 pasākuma	
dalībniekam,	 kas	 atnāca	 un	
nenobijās	 no	 sarežģītajiem	 ter-
miniem,	 iepazina	 kartes	 veido-
šanas	 principus	 un	 palīdzēja	
papildināt	 Straupes	 ciema	 cen-
tra	 karti	 ar	 nozīmīgu	 kartogrā-
fisko	 informāciju.	 Īpašs	 paldies	
Guntim	 Pužulim	 par	 pasākuma	
tehnisko	nodrošinājumu!	

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
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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.

Kapu svētki Straupes pagastā 15.jūlijā:
plkst. 11.00 Pārupes kapos, 
plkst. 13.00 Vecajos kapos.

Kapu svētki Stalbes pagastā 28.jūlijā:
plkst. 13.00 Daibes kapos.

13. JŪLIJS
 RUNDĀ PIE STALBES TAUTAS NAMA
20.00	 Izstādes	“Laikrādis”	atklāšana
20.30	 Radošās	darbnīcas	–	iespēja	izgatavot	
	 	 	 kaleidoskopu	un	LED	laternas
21.30	 Ivetas	Baumanes	un	Roberta	Pētersona
	 	 	 koncerts	“ESI	MAN	TĀ”
23.00	 Greentrial	ekstrēmās	velo	komandas
	 	 	 nakts	šovs	–	vērienīgi	triki	ar	riteņiem,	ko	
	 	 	 papildinās	LED	gaismas,	prožektori	un	pirotehnika

14. JŪLIJS 
PIE STRAUPES SPORTA ZĀLES
SKRĒJIENS	“PRETĪ	100”
08.30	–	09.50	reģistrēšanās	skrējienam
10.00	 Starts	pirmsskolas	vecuma	bērniem	300	m	distancē
10.15	 Starts	skolēniem	1000	m	distancē
10.30	 Starts	4	km	un	8	km	skrējējiem
12.00	 Uzvarētāju	apbalvošana

STRAUPES ESTRĀDĒ UN TĀS APKĀRTNĒ
11.00	–	18.00	 Atrakcija	“Vilciņi”,	
	 	 	 	 piepūšamās	atrakcijas	bērniem,		 	
	 	 	 	 sumbols	pieaugušajiem	
13.00	–	13.45		 Labratorium	zinātnes	šovs,	Straupes	estrāde
13.00	–	17.00		 Sejiņu	apgleznošana,		Straupes	estrādes	
	 	 	 	 apkārtne
13.00	–	17.00		 Izstāde	“Laikrādis”	
	 	 	 	 Straupes	bibliotēkā
14.00	-	15.30		 Mārtiņa	burbuļi	
	 	 	 	 Straupes	estrādes	apkārtne
15.00	–	16.30		 Sietspiedes	meistarklase	(piedāvā	apgūt		
	 	 	 	 sietspiedes	drukas	tehniku	uz	apģērba;
	 	 	 	 dalību	pieteikt	pa	tālr.	22485145,	
	 	 	 	 vietu	skaits		ierobežots)	Straupes	sporta	zāle

STRAUPES BAZNĪCĀ
18.00	 Svētbrīdis,	Haralda	Sīmaņa	koncerts	
19.00	 Gājiens	no	Straupes	baznīcas	uz	estrādi

STRAUPES ESTRĀDĒ
19.30	 Grupas	“TIRKIZBAND”,	novada	koru	un		ansambļu	
	 	 	 sadziedāšanās,	novada	dejotāju	priekšnesumi
22.00	 Balle	ar	Andri	Ērgli	un	grupu
00.00	 Svētku	salūts
02.00	–	04.30	DJ

15. JŪLIJS
EKSURSIJA	PA	PĀRGAUJAS	NOVADU	
Plkst.	10.30				Apskates	objekti:	Dabas	un	tehnoloģiju	parks	
“URDA”	–	Straupes	lauku	labumu	tirdziņš,	kura	laikā	tiks	
atvērts	Straupes	kulinārais	ceļvedis	–	Sarkanās	klintis	un	
Rūcamavots	–	Raiskuma	labumu	darītava.
Dalības	maksa	ekskursijā	–	3	EUR	(dalību	pieteikt	pa	
tālr.	22485145,	vietu	skaits	autobusā	ierobežots).

KAPU	SVĒTKI	STRAUPES	PAGASTĀ
11.00	–	Pārupes	kapos,	13.00	–	Vecajos	kapos

STRAUPES	ZIRGU	PASTĀ
11.00	–	15.00	 Straupes	lauku	labumu	tirdziņš.	
Tiks	atvērts	Straupes	kulinārais	ceļvedis,	kurš	Hanzas	
pilsētu	interesentus	aicinās	iepazīt	vietējos	zemniekus,	
mājražotājus	un	viņu	piedāvāto	produkciju.”

Ieeja	uz	visiem	pasākumiem	bez	maksas	
(izņemot	ekskursiju).
Papildus	informācija	pa	tālr.:	
26234766	(Solveiga),	22485145	(Madara)	
Sekojiet	līdzi	svētku	programmai	un	aktualitātēm	
•	 uz	Pārgaujas	novada	informācijas	stendiem,	
•	 novada	mājaslapā	www.pargaujasnovads.lv,	
• Facebook		“Pārgaujas	novads”	un	
•	 Twitterkontā	@Pargaujasnovads.
!		Novada	svētku	laikā	tiks	fotografēts	un	filmēts.	Iegūtais	materiāls	
tiks	izmantots	organizatora	publicitātes	vajadzībām

PROGRAMMA

 

*PASĀKUMA LAIKĀ TIKS FOTOGRAFĒTS UN IEGŪTAIS MATERIĀLS TIKS
IZMANTOTS ORGANIZATORA PUBLICITĀTES NEPIECIEŠAMĪBĀM 

28. JŪLIJĀ  PLKST. 10.00
STALBES VIDUSSKOLAS

SPORTA LAUKUMĀ

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
WWW.PARGAUJASNOVADS.LV 

Lodes grūšana
Šķēpa mešana
Tāllēkšana ieskrienoties
100 m skrējiens
1000 m skrējiens
Atlētiskā vingrošana - 
Latvijas čempionāta 
2. posms (notiks sporta zālē) 

Futbols
Volejbols
Strītbols
Florbols
Florbols bērniem

30. jūnijā
Ungurmuižā

• plkst. 17.00
izstādes 
“Šonakt atkal manā pilī…” 
atklāšana

Gleznotājas:	Alise	Mediņa,	Līva	
Pakalne,	Anna	Baklāne,	Kristīne	
Kvitka,	Jana	Nesteroviča,	Laima	
Bikše,	Gita	Šmite,	Zane	Lūse,	
Elizabete	Melbārzde,	Ilvita	
Didrihsone,	Liene	Liepiņa,	Ilze	
Laizāne,	Agate	Apkalne	un	Gita	
Ose.

• plkst. 19.00 
Mazie Ungurmuižas 
operas svētki
Šogad	godināsim	Latviju	un	
latviešu	komponistus.

Programmā	tiks	atskaņota	
latviešu	komponistu	E.	Dārziņa,	
J.	Mediņa,	A.	Kalniņa.	J.	Kalniņa,	
A.	Žilinska,	R.	Paula	I.	Kalniņa,	
J.	Lūsēna	un	Z.	Liepiņa	opermū-
zika	un	dziesmas.

Koncertā	piedalās	LNOB	
klavieru	trio	un	solisti	
Laura	Teivāne,	(soprāns)	
Dana	Bramane	(soprāns),	
Ilona	Bagele	(mecossoprāns),	
Evita	Zālīte	(soprāns),	
Raimonds	Bramanis	(tenors),	
Kalvis	Kalniņš	(baritons),	
Krišjānis	Norvelis	(bass)

Biļetes	 15,00	 EUR	 (studen-
tiem,	 senioriem	un	Cēsu	Drauga	
kartes	 īpašniekiem,	 uzrādot	
apliecību	pie	ieejas	–10,00	EUR)	
Biļešu paradīzes	 kasēs	 un	 pirms	
koncerta	Ungurmuižā.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa 
tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  
1. un 15. jūlijā
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