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

Jau 2017. gada nogalē tika 
izstrādāts dizains preču zīmei 
“Radīts Pārgaujas novadā”, 
kura nu tiek piedāvāta Pār-
gaujas novada uzņēmējiem. 
Preču zīmes nolikums ar Pār-
gaujas novada domes lēmumu 
23. augusta domes sēdē tika 
apstiprināts. To atļauts izman-
tot uzņēmēju mārketinga un 
reklāmas materiālos, t.sk., 

veidlapās, pasākumu vizuālajā 
noformējumā, vizītkartēs, spie-
dogos, preču iepakojumā. 

Preču zīme ļaus gan mums – 
novada iedzīvotājiem –, gan no -
vada viesiem labāk pamanīt 
un novērtēt tos pakalpojumus 

Uzņēmējiem pieejama preču 
zīme – “Radīts Pārgaujas 
novadā”

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

Nav noslēpums, ka populā-
rākais sporta veids Pārgaujas 
novadā ir florbols, un sezonas 
sākums ir ļoti gaidīts notikums 
gan florbolistiem, gan atbalstī-
tājiem. 

Iepriekšējā sezonā SK “Pār-
gauja” vairākkārt parūpējās 
par intrigu, par emocijām un 
pārsteigumiem, kā rezultātā 
komanda otro reizi pēc kārtas 
mājās no finālspēlēm Arēnā 
Rīga atveda ELVI virslīgā izcīnī-
tās bronzas medaļas. Spēlē par 
trešo vietu SK “Pārgauja” tikās 
ar “Rubeni”, kuru ar rezultātu 
6:5 uzvarēja papildlaikā. 

2018./ 2019. gada sezonā 
aizvadītas jau divas spēles – 
viena mājas spēle un viena vie-
sos. Pirmā spēle šosezon notika 
Ogrē 16. septembrī, kur SK 
“Pārgauja” stājās pretī mājinie-
kiem FK “Ogres Vilki”, pārspējot 
tos ar rezultātu 9:4. Savukārt 
21. septembrī savā laukumā, 
Stalbē,  komanda uzņēma FBK 
“Valmiera” florbolistus. Skatī-
tāju pilnā zālē, līdzjutēju bun-
gām rībot, tika aizvadīta rezul-
tatīva spēle – ar 15: 8 uzvaru 
svinēja SK “Pārgauja”. 

Sarunā ar komandas pārstāvi 
Monvidu Krastiņu tika noskaid-
rots, ka komanda šai sezonai 
sākusi gatavoties vēl agrāk 
nekā pērn – treniņi sākušies 

Sākusies florbola sezona

SK “Pārgauja” spēles oktobrī:
06.10 19.00 Betsafe Oxdog Ulbroka – SK Pārgauja Ulbroka
12.10 20.00 SK Pārgauja – Bauska Stalbe
13.10 16.00 SK Pārgauja – Rubene Kocēni
27.10 18.00 SK Pārgauja – Talsu NSS/Krauzers Stalbe

jau pirms Jāņiem. Tika aizvadī-
tas arī pārbaudes spēles Somijā 
un Kocēnos. “Ar Somijas virslī-
gas komandām cīņa gan nebija 
viegla, tās uzvarēt arī neizdevās, 
tomēr spēļu rezultāti bija cie-
nīgi,” atzīst M. Krastiņš. Pārlieci-
noša uzvara tika gūta Kocēnos, 
kur norisinājās pārbaudes spēle 

ar komandu no Norvēģijas. 
Šajā sezonā ir nelielas izmai-

ņas komandas sastāvā, jo ilgga-
dējie spēlētāji Gatis Gailis, Aivis 
Ādminis, kā arī Lauris Ābols 
šajā gadā SK “Pārgauja” spē-
lētāju sarakstā nav atrodami. 
Arī Kristiāns Miezītis šajā gadā 
nespēlē SK “Pārgauja” sastāvā. 

un tās preces, ko piedāvā Pār-
gaujas novada uzņēmēji. Zīmes 
mērķis ir veicināt vietējo preču 
apmaiņu un mudināt tūristus 
iegādāties tieši novadā radītos, 
ar preču zīmi marķētos preces 
un pakalpojumus. 

Lauku teritorijā, kur dar-
bojas mazi uzņēmumi, ikkatrs 
ražojums vai pakalpojums 
ir kā autordarbs. Tāpēc aici-
nām uz ņēmējus pieteikties 
preču zīmes “Radīts Pārgaujas 
novadā” izmantošanai. 

Turpinājums 2. lpp.

Tomēr komandā ir vairāki jauni 
spēlētāji – Emīls Šūmanis, Mar-
kuss Rozītis un Gvido Grēns. 

Monvids Krastiņš atzīst, ka 
komanda ir gatava sezonai un 
piebilst: “Mums ir paši labā-
kie līdzjutēji. Labākus vēlēties 
nevar. Arī mums labi veiksies, ja 
līdzjutēji būs tikpat lieliski. Tā 
turpināt!”

Pārgaujas novada pašvaldība 

novēl komandai īpašu cīņas 
sparu jaunajā sezonā, vienotu 
komandas garu un vēlmi sas-
niegt kopīgos mērķus!

Aicinājums līdzjutējiem arī 
šajā sezonā atbalstīt komandu 
spēlēs tikpat skaļi un sirsnīgi.

Seko līdzi komandas akti-
vitātēm Facebook lapā: www.
facebook.com/SKPargau ja/, kā 
arī Instagram @skpargauja

Florbola komanda SK “Pārgauja” pēc pirmās mājas spēles Stalbē. Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere

http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/26-betsafe-oxdog-ulbroka
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1249-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1249-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/8-bauska
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1249-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1-rubene
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1249-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2018/chempionats/vv/komanda/1039-talsu-nss-krauzers
https://www.facebook.com/SKPargauja/
https://www.facebook.com/SKPargauja/
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Attīstības finanšu institūcija 
ALTUM no šodienas sāk piedāvāt 
pilnīgi jaunu aizdevumu prog-
rammu “Mazie aizdevumi lauku 
teritorijās”, kas ir izstrādāta 
sadarbībā ar Zemkopības minis-
triju. Programma, kuras kopē-
jais finansējums ir 13,8 miljoni 
eiro, ir līdz šim nebijusi valsts 
atbalsta iespēja, jo paredzēta 
tikai tiem, kas saimnieko ārpus 
lielajām pilsētām un kuriem ir 
neliels gada apgrozījums (līdz 
70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka 
atbalstu aizdevuma veidā varēs 
saņemt 750 līdz pat 1000 uzņē-
mumi visā Latvijā, kas darbojas 
vai vēlas darboties lauksaim-
niecības vai kādā no vispārē-
jās uzņēmējdarbības nozarēm, 
vai zivsaimniecības nozarē.

Aizdevumu programmas 
“Mazie aizdevumi lauku teri-
torijās” ietvaros investīcijām 
un apgrozāmiem līdzekļiem 
kopumā līdz pat 100 tūkstošiem 
eiro var saņemt gan jauni, gan 
jau pieredzējušāki uzņēmēji, 
kuru gada apgrozījums nepār-
sniedz 70 tūkstošus eiro un kuri 
darbojas lauku teritorijās visā 
valstī izņemot lielākajās pilsētās 
(Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, 
Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē, 
Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, 
Salaspilī un Cēsīs). Šīs prog-
rammas aizdevumi būs īpaši 
piemēroti mazām vai jaunām 
saimniecībām, mājražotājiem, 
jaunajiem lauksaimniekiem, bio-
loģiskajiem lauksaimniekiem, kā 
arī dažādu pakalpojumu snie-
dzējiem lauku apvidos. Prog-
rammas iespējas var izmantot 
arī zivsaimniecības nozares 
uzņēmumi neatkarīgi no apgro-

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

Kā ierasts – katru mēnesi 
Pārgaujas novada mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv ap -
mek lētājiem ir iespēja atbildēt 
uz dažādiem aktuāliem jautāju-
miem. Septembra mēnesi uzska-
tām arī par rudens sākumu, 
tāpēc šajā mēnesī mājaslapas 
viesiem bija iespēja izteikt savu 
viedokli un vērtējumu par aizva-
dīto vasaru, kas uzskatāma par 
vienu no pēdējo gadu karstāka-
jām. 

zījuma un atrašanās vietas.
Pieejamais finansējums un tā 

nosacījumi ir šādi:
• aizdevums investīcijām un 

apgrozāmajiem līdzekļiem ko-
pumā līdz pat 100 tūkstošiem 
eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu 
aizdevuma maksimālā summa ir 
līdz 35 tūkstošiem eiro;

• aizdevuma termiņš līdz 10 
gadiem, ar būvniecību un nekus-
tamo īpašumu saistītiem projek-
tiem – līdz 15 gadiem. Apgrozā-
majiem līdzekļiem termiņš līdz 3 
gadiem;

• aizdevums līdz 7 tūksto-
šiem eiro pieejams bez aizņē-
mēja līdzfinansējuma, virs šīs 
summas – ar 10% līdzfinansē-
jumu;

• atvieglotas nodrošinājuma 
prasības: aizdevums līdz 25 tūk-
stošiem eiro iespējams arī bez 
papildu nodrošinājuma, bet ar 
personīgo galvojumu, ja netiek 
iegādāts nekustamais īpašums 
vai cits reģistrējams īpašums;

• procentu likme ir no 4 līdz 
8%.

Inese Zīle, ALTUM valdes 
locekle: “Jau šobrīd ALTUM 
piedāvāto valsts atbalsta prog-
rammu klāsts uzņēmējiem ir 
plašs. Vienlaikus sekojam tam, 
kādas ir tautsaimniecības ten-
dences un kādas ir uzņēmēju 
vajadzības, un attīstām arī jau-
nus produktus. Mūsu jaunā 
programma visnoderīgākā būs 
tiem lauku reģionu uzņēmē-
jiem, kas ir darbības uzsākša-
nas stadijā vai kuriem ir neliels 
apgrozījums. Nepietiekamas 
kre  dīt vēstures, darbības noza-
res un darbības risku specifikas, 
finanšu plūsmas un nodrošinā-

ALTUM sāk piedāvāt 
mazos aizdevumus lauku 
teritorijās

juma trūkuma dēļ komercbanku 
finan sējums viņiem nereti ir 
ierobežots. Aicinu uzņēmējus 
izmantot šīs jaunās programmas 
priekšrocības, lai esošo biznesu 
paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu 
ideju pārvērst realitātē!”

Turpmāk gan šai, gan citām 
ALTUM īstenotajām program-
mām klienti pieteikumus un 
tiem nepieciešamos dokumen-
tus var iesniegt tikai elektro-
niski. Plašāka informācija par 
ALTUM jauno programmu 
“Mazie aizdevumi lauku teritori-
jās” ir pieejama šeit. 

Par ALTUM
Attīstības finanšu institū-

cija ALTUM ir Latvijas valstij 
piederoša kapitālsabiedrība, 
kas ar valsts atbalsta finanšu 
instrumentu palīdzību sniedz 
atbalstu noteiktām mērķa gru-
pām finanšu instrumentu veidā 
(aizdevumi, garantijas, ieguldī-
jumi riska kapitāla fondos u.c.), 
konkrētu programmu ietvaros 
papildinot to arī ar nefinanšu 
atbalstu (konsultācijas, men-
torings), kā arī realizējot citas 
valsts deleģētas funkcijas. 2017. 
gada jūnijā ALTUM saņēma 
starptautiskās kredītreitingu 
kompānijas Moody’s ilgtermiņa 
kredītreitingu Baa1 valsts kapi-
tālsabiedrībai, kas apliecina 
ALTUM stabilo finanšu situāciju. 
Savukārt 2017. gada 24. oktobrī 
ALTUM obligācijas tika iekļautas 
regulētajā tirgū - biržas Nasdaq 
Riga Baltijas Parāda vērtspapīru 
sarakstā. 

Sandra Eglīte, 
ALTUM sabiedrisko 

attiecību speciāliste
www.altum.lv 

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

Šogad vasara bija īpaši dāsna 
pret tiem, kuri alka siltumu. Pēc 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra mājaslapā 
(https://www.meteo.lv) pieeja-
mās informācijas, visos vasaras 
mēnešos gaisa vidējā tempe-
ratūra bijusi pāris grādus virs 
normas, piemēram, jūnija vidējā 
gaisa temperatūra Latvijā bija 
+15,8°C, kas ir 1,0°C virs mēneša 
normas, jūlija vidējā gaisa tem-
peratūra Latvijā bija +19,8°C un 
2,4°C virs mēneša normas, savu-
kārt augusta vidējā gaisa tempe-
ratūra Latvijā bija +18,7°C, kas ir 
2,2°C virs mēneša normas. Šova-
sar tika pārsniegti arī vairāki 
karstuma rekordi. Maksimālā 
šīs vasaras gaisa tepmeratūra- 
+34,2°C, tika novērota Bauskā 
30. jūlijā

Jāatzīst, ka lielais karstums 
nelabvēlīgi ietekmējis vairuma 
lauksaimnieku ražu, tomēr 
nakts mītņu, kempingu un atpū-
tas vietu saimnieki atzīst, ka 
šī vasara bijusi brīnišķīga un 
atpūtnieku skaits bijis krietni 
lielāks kā pērn. 

Oktobra mēneša 
jautājums, 

kas būs aktuāls pēc 6. oktobra:

Vai piedalījāties 13. Saeimas 
vēlēšanās?

• Jā, piedalījos;
• Nē, mana balss tā pat neko 

nemainīja;

Vai izbaudījāt silto 
vasaru?

Jā, beidzot bija īsta vasara
36 balsis

Nē, bija pārāk karsti
15 balsis

71 %

29 %

Turpinājums 2. lpp.

Lūgums ieinteresētos uzņē-
mējus iepazīties ar preču zīmes 
nolikumu, kas pieejams Pārgau-
jas novada mājaslapā, sadaļā 
“uzņēmējdarbība”. 

Lai turpmāk izmantotu 
preču zīmi, uzņēmējam jāie-
sniedz rakstisks pieteikums. 
Pieteiku ma veidlapa atrodama 
nolikuma pielikumā. 

Tie uzņēmēji, kuri pieteik-
sies preču zīmes “Radīts Pār-
gaujas novadā” izmantošanai, 
tiks aicināti pieteikties konkur-

sam “Norāžu zīmju saņemšanu 
preču zīmes “Radīts Pārgaujas 
novadā” lietotājiem”, kurā varēs 
saņemt norādes zīmi uz saviem 
uzņēmējdarbības objektiem, ra-
žošanas vai pakalpojumu snieg-
šanas vietām. Ar konkursa no li-
kumu drīzumā varēs iepazīties 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv .

Vairāk informācijas par 
preču zīmi un tās saņemšanu, 
kā arī konkursu –

Rudīte Vasile, 
tālr. 29464946

Uzņēmējiem 
pieejama preču zīme 
“Radīts Pārgaujas 
novadā”

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 14 
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 23.08.2018. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• izdot saistošos noteiku-

mus  Nr. 10 ,,Grozījumi saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 „Pārgaujas 
novada pašvaldības budžets 
2018. gadam””;

• pilnvarot Pārgaujas 
novada pašvaldības  nodokļu 
administratores  pieņemt lēmu-
mus un veikt visus pasākumus, 
kas saistīti ar nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda piedziņu;

• noteikt pašvaldības 
sniegto siltumapgādes pakalpo-
juma izmaksas tarifu  Auciema 
ciemā;  

• atstāt spēkā līdz šim ap-

Pārgaujas novada pašvaldības 
20. septembra domes sēdes 
apskats

stiprinātās un spēkā esošās SIA 
„Ungurmuiža” maksas pakalpo-
jumu cenas; 

• mainīt adresi  Pārgau-
jas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam;

• apstiprināt  konkursa noli-
kumu “Par norāžu zīmju saņem-
šanu preču zīmes “Radīts Pār-
gaujas novadā” lietotājiem”;

• ievēlēt Indru Grāveli par   
Pārgaujas novada bāriņtiesas 
locekli uz noteiktu laiku;

• piedzīt nekustamā īpa-
šuma nodokļa un nokavējuma 
naudas parādu par diviem īpa-
šumiem Straupes pagastā;

• apstiprināt teritorijas plā-
notāju Ingvildu Krišjāni Balt-
purviņu par nekustamā īpašuma 
Aroniju iela 3 detālplānojuma 
izstrādes vadītāju;

• veikt grozījumus Pārgau-
jas novada pašvaldības amata 
vienību sarakstā, izslēdzot no 
saraksta amata vienību- traktor-
tehnikas vadītājs un izveidojot 
jaunu amata vienību – remont-

strādnieks;
• nodot Ungura ezera 

apsaimniekošanas stratēģiju 
publiskajai apspriešanai, nosa-
kot publiskās apspriešanas ter-
miņu ne īsāku par 30 dienām;

• atcelt  Pārgaujas novada 
pašvaldības domes 26.07.2018. 
lēmumu Nr. 133 “Par Pārgau-
jas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 8 “Par licencēto 
makšķerēšanu Ruckas ezerā” 
izdošanu”.

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

Nākamā domes sēde notiks 
25. oktobrī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 18. oktobrī.

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.altum.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Līga Ivanova

Uzsākot jauno mācību gadu, 
Dabas un tehnoloģiju parkā 
URDA atklāta jauna vides izglī-
tības infrastruktūra 3K – dabas 
Koncertzāle, āra dabas Klase, 
Latvijas iežu un minerālu Kolek-
cija. 3K ir vieta, kur mācīšana 
un mācīšanās gan bērnudārzu 
audzēkņiem un skolēniem, gan 
studentiem notiek mūsdienīgā 
un dabā integrētā veidā. 

Projekts 3K tapis pateico-
ties „Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda” finansējumam, un ir 
vieta, kur vides izglītības saturā 
tiek mazināta tiešā didaktika, 
to aizstājot ar izziņas un spē-
les prieku, un mācību procesā 
iespējams apvienot zināšanas 
par vides, izglītības, kultūras un 
dabas norisēm. 3K dod apmek-
lētājiem iespēju gan papildināt 
teorētiskās zināšanas ar prak-
tisku darbošanos dabā, gan pie-
dzīvot apkārtējās vides un teh-
noloģiju tuvināšanās pieredzi, 
gan izbaudīt Latvijas dabas un 
kultūras radošo dialogu.

“3K ir vieta, kas paveras 
dabas takas noslēgumā. Ejot 
cauri mežam, pēkšņi iznāc kla-
jumā, kur slejas mājīgs namiņš, 
kurā var atpūtināt nogurušās 

kājas, apsēsties un pārrunāt 
redzēto un dzirdēto. Tā ir vieta, 
kur apēst savu pusdie nu maizi 
un nomazgāt rokas, jo URDĀ viss 
ir radīts tā, lai varētu aptaus-
tīt ar rokām, iebrist ar kājām, 
sajust, sadzirdēt un sasmaržot. 
Šeit jāģērbjas laika apstākļiem 
atbilstoši, bet tai pat laikā var 
droši kāpt uz skatuves un radoši 
izpausties, kaut vai skaitot lat-
viešu tautas dziesmas par dabu, 
tādejādi mācoties gan dabas 
mācību, gan latviešu literatūru”, 
stāsta projekta 3K vadītāja Dže-
nita Katiša. 

Dabas un tehnoloģiju parks 
URDA ir Latvijā pirmā nacio-
nālas nozīmes vides izglītības 
infrastruktūra, un tā atrodas 
reģionālā atkritumu apsaimnie-
košanas centra “Daibe” terito-

rijā, Stalbes pagastā, Pārgaujas 
novadā. URDAS mācību prog-
ramma un saturs tiek veidots 
sadarbībā Latvijas vadošajām 
augstskolām – RTU, LLU, LU, 
RA, VIA, DU, Dabas aizsardzības 
pārvaldi, Latvijas Dabas muzeju, 
Tartu Leduslaikmeta muzeju, 
UNESCO, Ziemeļvalstu ministru 
padomes biroju Latvijā, dažā-
dām vispārējās izglītības iestā-
dēm, kā arī uzņēmumiem Neste 
Latvija un Volvo Truck Latvia. 
URDAS teritorijā atrodas mācību 
ēka, veselības, pārdomu un izzi-
ņas takas, pļava ārstniecības 
augu iepazīšanai un ievākšanai, 
purva taka un garšaugu dārzs, 
kukaiņu māja, atrakciju laukums 
un šķēršļu josla. Iecerēta arī 
zemūdens vērošanas platforma, 
ūdens turbīna – strūklaka un ar 
video kameru aprīkots skudru 
pūznis. Tāpat mācību procesā 
tiks nodrošināta iespēja padziļi-
nāti iepazīties ar dažādām atkri-
tumu apsaimniekošanas, biogā-
zes ražošanas, ūdens attīrīšanas, 
siltumapgādes, vēja ģeneratoru, 

Atklāta īpaša vides izglītības 
infrastruktūra - 3K

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Atpūta pie ūdeņiem ir neat-
ņemama silto sezonu sastāvdaļa, 
un atpūtas vietas pie ezeriem 
izmanto gan novada vietējie 
iedzīvotāji, gan viesi. Tāpēc ir 
svarīgi, lai tās būtu sakārtotas, 
pieejamas un lai tajās būtu patī-
kami un ērti uzturēties.

Atpūtas vieta pie Auciema 
ezera ir īpaši iecienīta, jo ir 
ērti pieejama. To izmanto gana 
daudz cilvēku, ko var spriest pēc 
tā, kāda atpūtas vieta paliek pēc 
atpūtniekiem – strauji piepildās 
atkritumu konteiners, pie ezera 
krasta esošais galds un soli gana 
ātri nolietojas vai arī cieš no 
bezatbildīgas atpūtnieku rīcības. 

Atpūtnieku ērtībām šajā sep-
tembrī atpūtas vieta pie Auciema 
ezera tika sakārtota – tika atjau-

Sakārtota atpūtas vieta 
pie Auciema ezera

nos galds un soli, izcirsti krūmi. 
Aicinām gan vietējos iedzī-

votājus, gan viesus izmantot šo 
atpūtas vietu, tomēr, atrodoties 
tajā, būt un atpūsties atbildīgi. 

Lūgums nebojāt uzstādīto galdu 
un solus, kā arī, dodoties prom 
no atpūtas vietas, izmest atkritu-
mus konteinerā, kā arī neatstāt 
ugunskuru neuzraudzītu. 

kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. 3K ir Dabas 
un tehnoloģiju parka URDA jau-
nais papildinājums.

URDAS vīzija ir, īstenojot 
iedvesmojošu, dabaszinātnēs 
balstītu apmācību, radīt kvalita-
tīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, 
rīcībā un attieksmē pret vidi jau 
šodien un nākamībā. Mācību 
programmas ir balstītas četrās 
dabas stihijās – zeme, ūdens, 

uguns, gaiss, un tās realizē  spe-
ciāli sagatavoti pedagogi. URDA 
ir vieta, kur zināšanas smel-
ties gan bērnudārzu un skolu 
audzēkņiem, gan augstskolu stu-
dentiem un pētniekiem. Nākotnē 
iecerēts organizēt dažādus vides 
un kultūras pasākumus, kurus 
būs iespējams apmeklēt ikvie-
nam interesentam. Pieteikties 
URDAS apmeklējumam var 
mājas lapā www.urda.lv. 

Brīvdabas klase un koncertzāle. Publicitātes foto. Āra dabas klase. Publicitātes foto.

Āra dabas klase. Publicitātes foto.

Atjaunotais galds un soli atpūtas vietā pie Auciema ezera. 
Foto: Agris Ķesa

6. oktobrī visā Latvijā notiks 
13. Saeimas vēlēšanas, kas būs 
devītās Saeimas vēlēšanas pēc 
Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanas 1990. gada 4. 
maijā.

Šogad Saeimas vēlēšanām 
iesniegti 16 kandidātu saraksti, 
par kuriem 6. oktobrī vēlētāji var 
atdot savu balsi jebkurā vēlēšanu 
iecirknī.

Pārgaujas novadā no plkst. 
7.00 līdz plkst. 20.00 darbo-
sies 3 vēlēšanu iecirkņi:

• Straupes pagastā “Tautas 
namā”, Plācī;

• Stalbes pagastā, “Iktēs”, 
Stalbē;

• Raiskuma pagastā, “Pa  gast   -
mājā”, Raiskumā.

Informācija iedzīvotājiem, kuri 
nevar paši ierasties vēlēšanu 
iecirkņos:

Ja vēlaties, lai vēlēšanu komi-
sijas pārstāvis dodas pie Jums 
uz mājām, lūgums uzrakstīt 
iesniegumu un nogādāt to kādā 
no vēlēšanu iecirkņiem līdz 

6. oktobra plkst. 12.00.
Atgādinājums! Balsošanas do  -

ku menti 13. Saeimas vēlēšanās 
ir:

1) derīga Latvijas pilsoņa pase,
2) derīga Latvijas pilsoņa 

per  sonas apliecība (eID) kopā 
ar vēlētāja apliecību, kuru var 
saņemt no 2018. gada 25. sep-
tembra līdz 6. oktobrim tajā 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
kur izsniegta personas apliecība. 
Vēlētāja apliecība nepieciešama 
tikai tiem vēlētājiem, kuriem nav 
Latvijas pilsoņa pases, bet ir Lat-
vijas pilsoņa personas apliecība.

Ar kandidātu sarakstiem un 
vēlēšanu norisi var iepazīties 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā https://www.cvk.lv/
pub/public/

 
Vairāk informācijas:
Ilgonis Vimba, Vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs 
Pārgaujas novadā, 
 tālr. 29363644

Informācija par 
vēlēšanu iecirkņu 
darbību Pārgaujas 
novadā

http://www.urda.lv
https://www.cvk.lv/pub/public/
https://www.cvk.lv/pub/public/
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No 5. līdz 11. septembra 
vakaram Pārgaujas novadā vie-
sojās skolēni no Imereti reģiona 
Gruzijā. Sadarbībā ar Vidzemes 
plānošanas reģionu skolēni tika 
uzņemti Straupes pamatskolā, 
kuras skolotāji, skolēni un per-
sonāls visu nedēļu rūpējās par 
to, lai viesi varētu apskatīt skais-
tākās un nozīmīgākās Pārgaujas 
novada un Vidzemes vietas, kā 
arī par to, lai viesošanās laikā 
gruzīniem būtu iespēja iepazīt 
latviešu kultūras iezīmes. Tika 
gādāts arī par to, lai visu nedēļu 
viesi no Gruzijas justos mājīgi.

Delegācija sastāvēja no 16 
cilvēkiem – 2 pedagogiem un 
14 skolēniem, kas bija vecumā 
no 14 līdz 16 gadiem. Jāpiemin, 
ka ne gruzīnu skolēni, ne skolo-
tāji savstarpēji nebija pazīstami. 
Katrs no viņiem pārstāvēja citu 
izglītības iestādi, un brauciens 
uz Latviju bija kā apbalvojums 
no Imereti reģiona vadības par 
īpaši labiem sasniegumiem 
mācībās vai konkursos. Tas 
nozīmē, ka arī viņiem šis brau-
ciens bija izaicinājums. 

Jau ierašanās dienā Gruzijas 
jaunieši ar savu sirsnību, smai-
diem, draudzību, patiesumu 
un spēju par visu priecāties un 

to skaļi arī izteikt iekaroja gan 
Straupes pamatskolas skolēnu, 
skolotāju, darbinieku, gan arī 
pašvaldības darbinieku sirdis. 
Jau pirmajā dienā atklājās, ka 
mūsu mentalitātes atšķiras. Gru-
zīņi uzreiz bija daudz atvērtāki 
un drošāki, bet mums savukārt 
vajadzēja nedaudz vairāk laika, 
lai atvērtos, un mēs esam daudz 
punktuālāki. Pēc pirmā kopīgā 
vakara Straupes pamatskolā bija 
skaidrs – gaidāma ļoti intere-
santa nedēļa. 

Pārgaujas novadā viesojas skolēni no Gruzijas

Viesi no Gruzijas apmek-
lēja mācību stundas Straupes 
pamatskolā, apskatīja Vējiņu 
pazemes ezerus, Ungurmuižu, 
akmens bodīti “Ezeriņi”, viesojās 
arī Pārgaujas novada pašvaldībā, 
kur noklausījās prezentāciju 
par pašvaldību, kā arī par darbu 
ar jaunatni. Tika apmeklēts 
arī Minhauzena muzejs, kā arī 
pabūts pie Baltijas jūras. Dele-
gācija viesojās arī Rīgā, Cēsīs un 
Līgatnē. Jauniešiem bija sporta 
dienas mednieku un atpūtas 

bāzē “Mārkulīči” un Straupes 
skolā, kur notika arī dažādas 
radošās darbnīcas. Kempingā 
“Apaļkans” notika minigolfa spē-
lēšana. Programmu izveidoja 
Straupes pamatskolas skolotā-
jas, kuras bija parūpējušās par 
to, lai viesiem būtu interesanti 
un lai visu laiku būtu ko darīt.

Noslēguma vakarā, 11. sep-
tembrī Straupes pamatskolā 
notika koncerts, kurā uzstājās 
Straupes pamatskolas dejotāji 
un folkloras kopa. Arī Gruzijas 

jaunieši bija sagatavojuši priekš-
nesumus – dziedāja skanīgas 
dziesmas, rādīja, kā tiek dejo-
tas viņu tradicionālās dejas un 
prezentēja Gruziju, pilsētas, no 
kurām tie nāk.

“Latvija ir brīnumskaista 
vieta. Paldies par visu, ko šajās 
dienās piedzīvojām, paldies 
par jūsu laipnību, par viesmī-
lību, par sirsnību un siltumu, 
ko nedēļas laikā saņēmām. Es 
ļoti ceru, ka mūsu draudzība 
turpināsies arī nākotnē,” ielū-
dzot Straupes pamatskolas sko-
lotājus, skolēnus un Pārgaujas 
novada pašvaldības pārstāv-
jus uz Gruziju, sacīja skolotāja 
Rusudan Kopaleishvili. Šī bija 
lieliska starptautiskā pieredze 
gan Straupes pamatskolas sko-
lēniem, gan Gruzijas viesiem. 
Satikās divas atšķirīgas kultūras, 
atšķirīgi temperamenti, kuri ļoti 
ātri kļuva par draugiem. Par to 
liecināja atvadas, kas īpaši grū-
tas bija skolēniem – lija asaras, 
ko papildināja cieši apskāvieni 
un solījumi apmainīties ar ziņām 
sociālajos tīklos. 

Pārgaujas novada pašval-
dība saka paldies atpūtas bāzei 
“Ķecis” par viesu izmitināšanu, 
Straupes pamatskolas kolek-
tīvam par galveno lomu viesu 
uzņemšanā, paldies visiem, kuri 
iesaistījās un padarīja viesiem šo 
nedēļu neaizmirstamu un siltām 
sajūtām bagātu. 

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pirms diviem gadiem Pārgau-
jas novada pašvaldība kļuva par 
partneriem Eiropas Savienības 
programmas „ERASMUS+:Jau-
natne darbībā” 3. pamatdarbības 
„Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” projektā “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde” Nr. 
2016-1-LV02-KA347-001061. 
Projektā darbojāmies kopā ar 
7 novadiem – Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Prie-
kuļu, Raunas un Vecpiebalgas, 
kā arī Amatas novadu, kas bija 
uzņēmies projekta vadību. 

Projekta rezultātā visiem 8 
novadiem tika izstrādāts vidēja 
termiņa plānošanas dokuments 
“Jaunatnes politikas stratēģija 
2019.–2023. gadam”. Lai izstrā-
dātu šo dokumentu, kas turpmāk 
būs par pamatu darbam ar jau-
natni pašvaldībā, divu gadu laikā 
paveikts daudz. “Tikšanās reizēs 
jaunieši, pašvaldību vadītāji un 
citi speciālisti tika iepazīstināti 
ar projekta būtību, sasniedza-
majiem mērķiem un veicama-
jiem uzdevumiem, projekta 

ieviešanas gaitu. Tika sniegts 
ieskats par pamatnostādnēm 
darbā ar jaunatni pašvaldībā, kā 
arī prezentēts kopsavilkums par 
katra konkrētā novada jaunat-
nes darbinieku, jaunatnes lietu 
speciālistu, lēmumu pieņēmēju, 
izglītības, sociālās, kultūras un 
sporta jomu speciālistu, bied-
rību un organizāciju pārstāvju 
viedokli par darba ar jaunatni 
kvalitāti pašvaldībā,” stāsta 
projekta vadītāja Diāna Briede, 
kura atklāj, ka arī paši jaunieši 
tikšanās reizēs darbojoties gru-
pās, izvērtēja pašreizējo sistēmu 

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde 
noslēgusies - 8 novadu sadarbība turpinās

darbā ar jaunatni savā novadā, 
definēja problēmas, kopīgi mek-
lēja ceļus, izvirzot mērķus un 
veicamās rīcības, kas turpmāk 
iekļaujamas jaunatnes politi-
kas plānošanas dokumentā, lai 
tas nākotnē kļūtu par pamatu 
darbam ar jaunatni pašvaldībā.  
Jaunieši apguva gan sociālās, gan 
sadarbības, gan publiskas uzstā-
šanās prasmes, kā arī ieguva jau-
nus draugus un domubiedrus. 
Un noteikti sajuta piederību un 
lepnumu par savu novadu, kā arī 
pārliecību, ka ir kāda vieta Lat-
vijā, kur vienmēr būs gaidīti un 

vajadzīgi, lai veicinātu novada 
attīstību, piemēram, pēc studiju 
pabeigšanas citā pilsētā vai val-
stī.

Lai jaunizveidotais plānoša-
nas dokuments būtu pēc iespē-
jas atbildošāks katra novada 
situācijai, tika veikta apjomīga 
jauniešu anketēšana. Anketē-
šanā iegūtie rezultāti kļuva par 
pamatu pētījumā balstīta plā-
nošanas dokumenta izstrādei. 
Lai izvirzītu savas prioritātes un 
iepazītos ar citu novadu jauniešu 
skatījumu par darbu ar jaunatni, 
visu sadarbības novadu jaunieši 
tikās forumā. 

Savukārt projekta noslē-
guma konferencē klātesošie 
pašvaldību vadītāji, deputāti 
un jaunatnes darbinieki atzina, 
ka projekta ietvaros organizēto 
semināru laikā darbs kopā ar 
jauniešiem bijis lietderīgs, izzi-
not tieši viņu vajadzības, jo ne 
vienmēr pieaugušo redzējums 
sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, 
kas ir būtisks priekšnosacījums 
kvalitatīvai jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu 
veidota, respektējot dažādus 
skatu punktus.

Projekts ir noslēdzies – 8 no -
vadiem ir izstrādāts plānošanas 
dokuments, taču ir vēl viens 

būtisks ieguvums – novadu 
sadarbība. Projekta ietvaros tika 
izstrādāta kopīga sadarbības 
platforma līdz pat 2022. gadam, 
kas paredz kopīgu pasākumu 
organizēšanu un piedalīšanos 
katrā no sadarbības novadiem. 
Pārgaujas novads viesus uzņems 
2020. gada septembrī. 

Plānošanas dokuments “Pār-
gaujas novada Jaunatnes poli-
tikas stratēģija 2019.–2023. 
gadam” atrodams mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Jaunieši”. 

Informācija par projektu 
pieejama sadarbības novadu 
mājaslapās un sociālajā vietnē 
Facebook - www.facebook.com/
8novadivar.

Šī publikācija atspoguļo vie-
nīgi autora uzskatus, un Eiropas 
Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu. 
Visas projekta aktivitātes finan-
sētas no Eiropas Savienības 
finanšu līdzekļiem.  

Erasmus+

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Pārgaujas novada delegācija "Jaunates politikas stratēģijas izstrāde" 
noslēguma konferencē. Publicitātes foto

Gruzijas delegācijas sagaidīšana Straupes pamatskolā. Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.facebook.com/8novadivar
http://www.facebook.com/8novadivar
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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 pagā-
jušajā gadā, bet šogad to dzir-
dam vēl biežāk, jo 2018. gads 
ir mūsu valsts simtgades gads, 
kas ir ne tikai svinību un svētku 
gads, bet arī laiks, kad īpaši tie-
camies 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 
veidojam stāstu sēriju par tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri Pār-
gaujas novadu par savu dzimteni 
saukuši visu vai lielāko daļu sava 
mūža. 

Septembra mēnesī uz sarunu 
tikos ar straupieti Guntu Blau-
mani, kuru noteikti pazīst visi 
Straupes pagasta bibliotēkas 
apmeklētāji, jo Gunta jau apmē-
ram 20 gadus ir Straupes biblio-
tēkas bibliotekāre. G. Blaumanes 
dzimtais pagasts ir Straupes 
pagasts un tur ir pavadīta bēr-
nība un visa dzīve. “Grāmata 
man bija vērtība jau no bērnības. 
Tikko biju iemācījusies kārtīgi 
runāt, kad mamma jau iemā-
cīja man lasīt, jo viņa pati arī to 
daudz darīja. Mājās mums bija 
ļoti daudz grāmatu. Visi plaukti 
bija pilni, un grāmatas bija atro-
damas pat mammas drēbju 
skapī,” atceras Gunta Blaumane.

 Skolas gaitas uzsāktas Strau-
pes pamatskolā: “Mēs bijām ļoti 
lielas klases – apmēram 32 sko-
lēni, tagad šis skaitlis ir pavisam 
citādāks. Tieši Straupes skolas 
gadi ir palikuši atmiņā kā paši 
jaukākie”. Skolas gaitas Guntai 
turpinājās Cēsīs, kur tika absol-
vēta vidusskola un pēc tam 
uzsāktas darba gaitas. “Strādāju 
Cēsīs šūšanas artelī par šuvēju 
un piegriezēju. Kad Straupē tika 
atvērta darbnīcas filiāle, strādāju 
šeit. Šajā amatā pagāja apmēram 
10 gadi, līdz brīdim, kad filiāli 
aizvēra. Tad es paliku bez darba 
un nāca piedāvājums stādāt bēr-
nudārzā Inciemā, ko es pieņēmu. 
Nostrādāju tur gadu,” atklāj 
G. Blaumane. Bet tad bērnībā jau 
iepazītās vērtības – grāmatas – 
aicināja pie sevis. Gunta sāka 
strādāt Straupes pagasta biblio-
tēkā un dara to joprojām: “Darbu 
uzsāku tad, kad bibliotēka atra-
dās Plācī. Kopš 2009. gada atro-
damies Straupes centrā. Man 
šeit ļoti patīk – ir plašas telpas. 

Ir kur izpausties. Divas reizes 
gadā rīkoju pasākumus, pie kā 
jau cilvēki ir pieraduši. Man 
pašai vislabāk patika akardeo-
nista Kaspara Gulbja stāsti un 
muzicēšana bibliotēkā. Lieliska 
bija arī tikšanās ar Kristapu 
Rasimu,” stāsta Gunta Blaumane 
un neslēpj, ka šādos pasākumos 
saprot, cik mākslinieki patie-
sībā ir vienkārši un sirsnīgi cil-
vēki. Jautāju bibliotekārei, vai ir 
bijuši kādi kuriozi, organizējot 
šos pasākumus, Gunta stāsta: 

“Tagad jau atceros to visu ar 
smaidu, bet bija viens gadījums. 
Tas bija laikam otrajā gadā, kopš 
bibliotēka atrodas šajās telpās. 
Uzaicinājām mākslinieku. Viņš 
atbrauca, bija aizmirsis ģitāru 
un bija tādā ļoti jautrā noska-
ņojumā. Toreiz baidījos, kā tas 
būs, bet cilvēkiem bija ļoti inte-
resanti – viņš stāstīja dažādus 
stāstus, komunicēja ar skatītā-
jiem. Beigās viss beidzās labi.” 
Gunta atzīst, ka pirms pasāku-
miem vienmēr ir uztraukums 

Novadnieku stāsti.
Grāmata – vērtība jau kopš bērnības

par to, vai ieradīsies pietiekams 
cilvēku skaits, jo mākslinieki, kas 
uzaicināti, brauc uz pasākumu 
lielus attālumus, bet, ja atnāktu 
vien kādi trīs cilvēki, tā būtu 
ļoti neērta situācija. “Šādi vēl 
nav gadījies, bet auditorija, kas 
apmeklē pasākumus, nemainās. 
Žēl, ka tā, jo pasākumi taču ir pa 
brīvu. Vienīgais, kas skatītājam 
jāizdara – jāatnāk,” pauž biblio-
tekāre. 

“Jaunībā es pat neiedomājos, 
ka kādreiz strādāšu bibliotēkā,” 
stāsta Gunta. “Gribēju mācīties 
Rīgā, jo man ļoti patika zīmēt un 
gleznot. Ne velti saka, ka savus 
nepiepildītos sapņus vecāki cen-
šas realizēt savos bērnos – es 
vadāju savu meitu uz mākslas 
skolu Cēsīs, bet pati absolvēju 
augstskolu, mācoties neklātienē. 
Studēt ir ļoti interesanti, es lab-
prāt mācītos vēl, ja vien nebūtu 
jāraksta aizstāvēšanas darbi.”

Gunta pastāsta, ka bez lasī-
šanas viņas ikdiena nav iedo-
mājama. “Tagad gan, kad liekas, 
ka nekam nav laika, vairāk lasu 
žurnālus, bet, ja runa ir par grā-
matām, tad man vislabāk patīk 
lasīt autobiogrāfijas un psiho-
loģiska tipa grāmatas, kā arī 
grāmatas, kas balstītas uz patie-
siem notikumiem vai stāsta par 
vēstures notikumiem.” Straupes 
pagasta bibliotēkas lasītāji vai-
rāk iecienījuši detektīvromānus: 
“Agrāk populāras bija Danielas 
Stīlas grāmatas, bet tagad vairs 
ne tik ļoti. Cilvēki meklē grāma-
tas ar nopietnāku saturu.” Lasī-
tāji sakot, ka, ja tiem būtu laiks, 
tad grāmatas vien lasītu, bet 
Gunta savukārt saka, ka visam 
var atrast laiku, ja labi vēlas, 
par piemēru minot, lasītājus, 
kuriem ir lielas saimniecības un 
gana daudz ikdienas darbu. Tieši 

viņi esot tie, kuri mēnesī izlasot 
piecas, sešas grāmatas. Bibliote-
kāre pastāsta, ka uz Straupi pēc 
grāmatām brauc arī lasītāji no 
Lēdurgas. 

G.Blaumanei ļoti patīk savs 
darbs, un viņa priecājas par 
ikvienu lasītāju un bibliotēkas 
apmeklētāju. Ārpus bibliotē-
kas Guntai prieku sagādā puķes 
un dārzniecība, tiek auklēti 
mazbērni. Bibliotekāre atzīst, 
ka agrāk daudz šuvusi, bet nu 
to dara reti. Aizraušanās ir arī 
teātris – Gunta labprāt apmeklē 
teātri gan Valmierā, gan Rīgā. 

Aprunājāmies par simtgadi: 
“Simtgade. Domāju, ka Latvija 
ir mums mīļa un skaista zeme. 
Dzīvojam labvēlīgā vietā – ar 
četriem gadalaikiem, bez viesuļ-
vētrām un orkāniem. Jāvēl 
novad niekiem un tautiešiem 
nākamajos 100 gados kļūt vie-
notākiem un līdzcietīgākiem 
citam pret citu.”

Sakām sirsnīgu paldies Gun-
tai Blaumanei par atsaucību un 
jauko sarunu. Vēlam radošu un 
sirsnīgu simtgades gadu, kā arī 
turpmāk uzņemt lasītājus ar tik-
pat lielu sirsnību un gādību. 

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.

Rudīte Vasile,
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste, 
tūrisma koordinatore 

Lielstraupes pils septembrī ir 
sagaidījusi savus pirmos viesus. 
Kultūras mantojumu apskatīju-
šas vairākas mākslas un vēstures 
speciālistu grupas.  Ēkas senat-
nīgajās un gleznieciskajās telpās 
kāzu dienas fotosesiju sarīkoja 
pāris no Rīgas. Pili savai laulību 
ceremonijai bija izvēlējusies 
straupiete Elīna Rozīte, kurai šis 
izcilais arhitektoniskais kom-
plekss vienmēr bijis kā dzimtās 
vietas simbols. Pasākuma viesi 
novērtēja, ka pils pagalms ar 
savu autentiskumu un pievilcību 
radījis līdzīgas sajūtas, kādas 
iegūstamas vien romantiskajā 
Itālijā.

Kā zināms, saskaņā ar 2018. 
gada 22. februārī noslēgto 

sadarbības līgumu, LR Veselības 
ministrija ir nodevusi Lielstrau-
pes pili Pārgaujas novada 
pašvaldībai pārvaldīšanai un 
apsaimniekošanai, nosakot paš-
valdībai par pienākumu nodroši-
nāt Lielstraupes pils kā kultūras 
pieminekļa un nozīmīga tūrisma 
objekta saglabāšanu. 

Pašvaldība pašlaik nodro-
šina pilī pastāvīgu darbinieku, 
kurš rūpējas par nekustamā 
īpašuma – ēku, būvju un terito-
rijas – uzturēšanu kārtībā. Lai 
novērstu patvaļīgu piekļuvi pils 
ēkai, pašvaldība pilī ir ierīkojusi 
apsardzes signalizācijas un dro-
šības sistēmu. Centrālās Baltijas 
programmas 2014.-2020. gadam 
projekta “Hanseatic Approach 
to New Sustainable Alliances 
(HANSA)” ietvaros, atbilstoši 
projekta uzdevumam, tiek veikta 
pils senāko būvperiodu arhitek-
toniski mākslinieciskā izpēte. 

Projekts par pils jumta uzmērī-
šanu, tehnisko apsekošanu un 
tehniskā slēdziena sagatavo-
šanu iesniegts Valsts Kultūrka-
pitāla fondā. Par Lielstraupes 
pils kompleksa saglabāšanas un 
tālākas izmantošanas iespējām 

Pirmie viesi Lielstraupes pilī

Foto: Tenis Dimants

ieinteresējusies Rīgas Tehnis-
kās universitātes Arhitektūras 
un Pilsētplānošanas fakultātes 
maģistrante Linna Boze, kura 
strādā pie maģistra darba par 
pils kompleksa revitalizāciju. 

Gunta Blaumane. Foto no personīgā albuma
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Haralds Bruņinieks, 
sacensību galvenais tiesnesis

Noslēdzies 5. posms Latvijas 
čempionātam atlētiskajā vingro-
šanā. Šoreiz dalībnieki sacentās 
60 metru skrējienā, 1000 metru 
distancē, tālumā un pildbum-
bas mešanā. Sacensības notika 
Ropažu novada Mucenieku sta-
dionā.

Atlētiskās vingrošanas piektais 
posms noslēdzies

Meitenēm U12 grupā:
1. vieta – Ance Gribuste, 

Ropažu novads; 2. vieta – 
Ance Šalgūne, Kocēnu novads; 
3. vieta – Laura Narmonte, 
Ropažu novads.

 Meitenēm U15 grupā:
1. vieta – Dārta Tīlane, 

Ropažu novads; 2. vieta – 
Sannija Vestfāle, Pārgaujas 
novads; 3. vieta – Edīte Lerhe, 

8. oktobrī no plkst. 10.30 līdz 
14.00 Rīgā, Dailes teātrī nori-
sināsies starptautiska kon  -
ference „Latvijas Tautas fronte 
par neatkarīgu un demokrā-
tisku Latviju. LTF – 30”, kam 
sekos svētku koncerts. 

Konferences mērķis ir at spo-
guļot Latvijas Tautas fron  tes –
mūsu valsts vēsturē lielākās 
politiskās organizācijas – no -
zīmi. LTF saliedēja tautu varas 
pārņemšanai parlamentārā ceļā, 
sekmēja 1990. gada 4. maija 
Neatkarības atjaunošanas dek-
larācijas pieņemšanu un Latvi-
jas valsts demokrātijas atjauno-
šanu.

Konferencē piedalīsies Bal-
tijas tautu kustību pārstāvji 
no Lietuvas, Igaunijas, kā arī 
Zviedrijas, vēsturnieks Viļus Iva-
nausks (Lietuva), Tallinas arhīva 
direktors, “Rahvarinne” muzeja 
vadītājs, vēsturnieks Killo 
Arjaks, Trešās atmodas laika 
Zviedrijas konsuls Rīgā, vēlākais 
vēstnieks un grāmatas “Baltijas 
brīvības ceļš un Zviedrijas diplo-
mātija 1983–1991” autors Larss 
Pēters Fredēns. Latviju pārstā-

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

Senioru ekskursijas rudenī uz 
tuvākām un tālākām Latvijas vie-
tām jau kļuvušas par sava veida 
tradīciju Pārgaujas novadā. Arī 
šī gada ekskursija nebija izņē-
mums. Šogad senioru ekskursi-
jas notika 11. un 18. septembrī. 
To galamērķis un devīze šogad 
bija “Vasals Latgolā”. 

Ekskursijas maršruts bija 
Balvi – Baltinava – Kārsava 
– Malnava, kur tika apskatīti 
dažādi objekti. Pirmais pieturas 
punkts bija Balvos, kur seniori 
apskatīja vides objektu “Gaiss”, 
kas ir pazīstams ar to, ka ir lie-
lākais vēja stabuļu ansamblis 
pasaulē. Tas ir veidots kā simbo-
lisks koks, kas reaģējot uz gaisa 
kustību, ar vēja stabulēm rada 
mūziku. Vēja zvanu koks sastāv 
no 324 vēja stabulēm, uz kurām 
attēloti visi Latgales novadu 
ģerboņi un kuru ieskandina 48 
vēja zvani. Unikālā vides objekta 
autors ir arhitekts Didzis Jaun-
zems. Objekts atrodas Balvu 
muižas parkā, kas ir ļoti iecienīta 
vieta pastaigām gan Balvu iedzī-
votājiem, gan pilsētas viesiem.

Pēc pastaigas pa Balvu mui-
žas parku tālākais ceļš veda uz 
Baltinavu, kur līdzīgi kā Balvos, 
arī apskatāms vides objekts, 

Ropažu novads.
Zēniem U15 grupā: 1. vieta – 

Ēriks Roštoks, Kocēnu novads; 
2. vieta – Jūlijs Brutāns, Ropažu 
novads; 3. vieta – Reinis Micke-
vičs, Kocēnu novads.

Jauniešu kategorijā U18 
1. vieta – Nauris Šalgūns, Kocēnu 
novads.

Jaunietēm kategorijā U18 
1. vieta – Monta Vimba, Val-
miera.

Vīriešu kategorijā 1. vieta – 
Juris Liniņš, Limbažu novads.

Sieviešu kategorijā: 1. vieta – 
Margita Zariņa, Pārgaujas 
novads; 2. vieta – Daiga Jer-
maka, Ropažu novads; 3. vieta – 
Inga Narmonte, Ropažu novads.

Senioru kategorijā: vīr. līdz 
60 gadiem 1. vieta – Ivars Ora-
ševskis, Pārgaujas novads;

siev. līdz 50 gadiem 1. vieta –
Olga Oraševska, Pārgaujas 
novads;

vīr. līdz 50 gadiem 1. vieta – 
Andris Dzalbs, Pārgaujas 
novads; 2. vieta – Edijs Seleckis, 

Kocēnu novads.
Absolūtajā vērtējumā vīrie-

šiem: 1. vieta – Juris Liniņš, Lim-
bažu novads; 2. vieta – Andris 
Dzalbs, Pārgaujas novads; 3. 
vieta – Edijs Seleckis, Kocēnu 
novads.

Absolūtajā vērtējumā sievie-
tēm: 1. vieta – Margita Zariņa, 

Pārgaujas novads; 2. vieta – 
Daiga Jermaka, Ropažu novads; 
3. vieta – Monta Vimba, Val-
miera.

Sacensības atbalstīja Latvijas 
Tautas sporta asociācija, Izglītī-
bas un zinātnes ministrija, Lat-
vijas sporta federāciju padome, 
Ropažu novada pašvaldība.

Pārgaujas novada 
seniori dodas ekskursijā 
uz Latgali

bet šim piešķirts citas stihijas 
nosaukums – “Zeme”. Kāpēc 
zeme? Baltinavieši esot ļoti lieli 
zemes mīļotāji un arī lieli zem-
nieki. Katrs zemes stūrītis Balti-
navā ir apstrādāts. Šīs instalāci-
jas autors ir Visvaldis Asaris. 

Nākamais pieturas punkts – 
Kārsava. Tur ekskursijas dalīb-
nieki ieturēja pusdienas un 
devās ekskursijā pa pilsētu. 
Jāsaka liels paldies gidei, ekskur-
sijas vadītājai Inārai Rasimai, 
kura ļoti aizraujoši ekskursan-
tiem pastāstīja par Kārsavas 
vēsturi, kā arī par to, ko pilsēta 
piedāvā mūsdienās.

Malnavā bija paredzēti divi 
pieturas punkti. Pirmais no tiem 

bija Malnavas muiža un “Lat-
golys šmakovkys” dedzinātava, 
kur seniorus iepazīstināja ar 
tradicionālā latgaļu dzēriena – 
šmakovkas – ražošanas proce-
siem no pašiem pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Turpinājumā 
notika kūku degustācija saim-
nieces Ainas Baruskovas vadībā, 
kura bija viena no dalībniecēm 
LTV šovā “Īstās latvju saimnie-
ces”. 

Liels prieks par senioru lielo 
atsaucību un vēlmi doties eks-
kursijā, jo izrādītā interese bija 
liela un abas grupas tika ātri 
nokomplektētas. Paldies visiem 
par ekskursiju dienā dāvāto 
prieku un emocijām! 

vēs jaunākās paaudzes pētnieki 
Mārtiņš Kaprāns, Ivars Ījabs, 
Gatis Krūmiņš un jurists Jānis 
Pleps, kā arī LTF bijušie priekš-
sēdētāji Dainis Īvāns un Romu-
alds Ražuks. 

Diskusiju vadīs bijusī LTF in-
formācijas centra vadītāja, žur -
nāliste, politiķe Sarmīte Ēlerte. 
Konferences plānota divās sesi-
jās. 

To organizē Latvijas Kultūras 
ministrija, 4. maija Deklarācijas 
klubs, Tautas frontes muzeja 
sabiedriskā padome sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo vēstures 
muzeju un Dailes teātri.

Dalība konferencē ir bez mak-
sas, taču dalībnieku skaits iero-
bežots. Aicinām interesentus 
pieteikties līdz 1. oktobrim, 
rakstot uz e-pastu ltf@lnvm.lv 
un norādot savu vārdu, uzvārdu 
un kontakttālruni vai zvanot 
uz Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Tautas frontes muzeja 
nodaļu pa tālr. 67224503.

Kontaktpersona:
Liene Andrejsone
Tālr. 67224502
liene.andrejsone@lnvm.lv

Svecīšu vakari
Raiskuma pagasta kapos  6. oktobrī:

plkst. 16.00 Strīķu kapos, plkst. 17.00 Unguru kapos,
plkst. 17.00 Lenču kapos, plkst. 18.30 Raiskuma kapos.

Stalbes pagasta kapos 13. oktobrī
plkst. 17.00 Daibes kapos.

Notiks starptautiska 
konference „Latvijas Tautas 
fronte par neatkarīgu un 
demokrātisku Latviju. LTF – 30”

Foto: Haralds Bruņinieks

Foto: Haralds Bruņinieks

Ekskursijas dalībnieki pie vides objekta "Gaiss" Balvos.

mailto:ltf@lnvm.lv
mailto:diana.grinvalde@lnvm.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jau ierasta lieta, ka, lai 
saņemtu zobu higiēnista pakal-
pojumus, ir jādodas uz tuvējās 
pilsētās esošajām zobārstnie-
cības iestādēm, kas parasti 
prasa vairāk laika un arī vairāk 
resursu. Šī gada septembrī tika 
noslēgts sadarbības līgums starp 
Pārgaujas novada pašvaldību 
un SIA “Ģimenes zobārstnie-
cību”. Noslēgtais līgums paredz 
nodrošināt un rast iespēju Pār-
gaujas novada bērniem saņemt 
valsts apmaksātos zobu higiē-
nas pakalpojumus. Pakalpo-
juma sniegšana notiks Veselības 
inspekcijā reģistrētajā kabinetā 
- “Iktes” – 602, Stalbē. 

INFORMĀCIJA BĒRNU 
VECĀKIEM, 

kuru bērni mācās Straupes 
pamatskolā vai Stalbes 

vidusskolā
Ja vēlaties, lai Jūsu bērns 

saņemtu šo valsts apmaksāto 
zobu higiēnas pakalpojumu, 
lūgums sazināties ar bērna 
izglītības iestādes vadību, kuras 
tālākais uzdevums ir organizēt 
bērnu grupu nokomplektēšanu, 
lai tie saņemtu pakalpojumu. 
Iepriekš saskaņojot gan bērnu 

Tūroperatori iepazīst 
Straupes tūrisma piedāvājumu 
Liene Zilvere
Projekta HANSA asistente
www.tourism.straupe.lv

Septembra sākumā Straupē 
viesojās tūroperatori no Vācijas, 
Latvijas, Nīderlandes, Austrijas, 
Igaunijas un Norvēģijas. Kopīgā 
ceļojumā tie apmeklēja piecas 
projektā HANSA iesaistītās 
Hanzas pilsētas, iepazīstot 
aktuālos tūrisma piedāvājumus 
un produktus. 

Ar stāstu par Straupes Zirgu 
pasta vēsturi, tā attīstību un 
viesošanās iespējām nākotnē 
viesus uzņēma kultūrvēsturiskā 
kompleksa saimnieks Guntis 
Ābols-Āboltiņš. Savukārt Zirgu 

pasta virtuves šefpavāre Baiba 
Smilga piedāvāja sezonai aktu-
ālu ēdienkarti, ļaujot iepazīt 
latviešu virtuves gardumus, kas 
tapuši no tepat novadā audzē-
tiem labumiem. Straupes Zirgu 
pasta virtuve tūroperatoru vizī-
tei bija izraudzīta kā ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējs, kas ar 
laiku varētu pretendēt uz Han-
zas kulinārās kvalitātes zīmolu. 

Tāpat viesi tika iepazīsti-
nāti ar projekta HANSA laikā 
tapušiem tūrisma produktiem: 
kājāmgājēju taku un velomar-

šrutu, jaunākajiem gidu piedā-
vājumiem, Straupes kulināro 
ceļvedi un jaunāko no tūrisma 
produktiem – “Hanzas trīsstūri”. 
Tas ir vienas dienas maršruts, 
kas tapis sadarbībā ar Valmie-
ras un Limbažu tūrisma infor-
mācijas centru darbiniekiem un 
paredzēts kā tūristu grupām, tā 
individuāliem apmeklētājiem. 
Būtībā ikvienam ceļotājam, kas 
vēlas nedaudz vairāk, kā tikai 
apskatīt visiem zināmos un 
populārākos mazo Hanzas pil-
sētu tūrisma objektus.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Pārgaujas novada 
bērniem iespēja saņemt 
valsts apmaksātos 
zobu higiēnas 
pakalpojumus Stalbē

skaitu, gan laiku pakalpojuma 
saņemšanai. 

• Stalbes vidusskolā - med-
māsa Sandra Laudiņa, tālr. 
64134549

• Straupes pamatskolā – 
medmāsa Milda Abzalone, tālr. 
64134157

Ja bērns mācās Straupes 
pamatskolā, pašvaldība apņe-
mas nodrošināt transportu uz 
pakalpojuma sniegšanas vietu.

Pirms pakalpojuma izpildes 
vecākiem jāparaksta piekrišana, 
kuru sagatavo izglītības iestāde, 
par bērnu zobu higiēnas veik-
šanu (bez piekrišanas pakalpo-
jums netiek sniegts).

Ģimenes zobārstniecība ir lie-
lākais zobārstniecību un mutes 
veselības centru tīkls Latvijā 
ar pārstāvniecībām Rīgā, Cēsīs, 
Siguldā, Valmierā, Gulbenē, Bal-
vos un citās pilsētās. Tajos tiek 
sniegti profesionāli zobārsta, 
zobu higiēnista un sejas žokļu 
ķirurģijas pakalpojumus dažāda 
vecuma iedzīvotājiem. Ģime-
nes zobārstniecība pacientiem 
nodrošina profesionālu un indi-
viduālu pieeju ārstēšanās plāna 
sagatavošanā un izpildē. 
(http://www.zobuveseliba.lv/)

“Vai pamanīji, ka dienas kļu-
vušas krietni īsākas un saule 
vairs nepakāpjas tik augstu 
debesīs kā vasarā? Nāk rudens. 
Tas nāk rāmi un apcerīgi. Pie 
mums tas nāk ar jaunumiem. 
Turpmāk JOGA & BROKASTIS 
būs regulāri – katra mēneša 
pēdējā sestdienā. Atkal jau luti-
nāsim savas “mājiņas”. 

Tiekamies 29. septembrī 
plkst. 9.00

Dienu, kā vienmēr, sāksim 
ar jogas praksi, kas mums ļaus 
pamosties un pozitīvi uzlādē-
ties. Nodarbībai sekos gardas 
un veselīgas prasmīgo muižas 
pavāru gatavotas vēlās brokas-
tis, jeb brančs.

Turpinājumā viss, ko vēlies – 
pastaigas, sarunas, mājupceļš. 
Ik pa laikam sagatavosim kādu 
muzikālu papildus pārsteigumu 
vai nodarbību – seko līdzi jaunu-
miem!

 DIENAS GAITA
8.30–9.00 Ierašanās
9.00–10.30 Hatha jogas 

nodarbība ar Ingunu Galdiņu
11.00 – 12.00 Vēlās brokastis 
DALĪBAS MAKSA: 13 EUR – 

visiem, kuri piedalījušies kādā 
no iepriekšējiem jogas pasāku-
miem; 15 EUR – visiem pārējiem 
dalībniekiem.

Jogas nodarbība piemērota 
visiem jogotājiem, gan pieredzē-
jušiem, gan interesentiem. 

Piesaki (apstiprini) savu 
dalību atsūtot pieteikumu uz 
e-pastu info@ungurmuiza.lv vai 
zvanot pa tālruni 22007332.

*Nodarbības laikā var tikt 
fotografēts. Materiāli informa-
tīvos nolūkos var tikt publicēti 
Ungurmuižas mājaslapā, infor-
matīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Joga un vēlās brokastis 
Ungurmuižā turpmāk 
katru mēnesi!

• Senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi”, 
vadītāja Ina Aizgale.  Pirmais jaunās sezonas  
mēģinājums 1.  oktobrī  plkst.  19.00 Raiskuma 
pagasta pārvaldē;

• Amatierteātris “Punkts uz i”, režisore Inese 
Kalniņa. Pirmais jaunās sezonas  mēģinājums 3. 
oktobrī plkst. 19.00 Raiskuma  pagasta tautas namā 
“Auciemmuiža”;

• Amatierteātris “Rozbeķēni”, režisore Inese 
Mangule. Abām grupām pirmais jaunās sezonas 
mēģinājums kopīgs 3. oktobrī plkst. 19.15 Rozulas 
tautas namā;

• Senioru deju kopa “Papardīte”, vadītāja 
Ginta Berķe. Pirmais jaunās sezonas mēģinājums 4. 
oktobrī plkst. 16.00 Stalbes tautas namā;

• Vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas”, 
vadītāja Elita Tomsone. Pirmais jaunās sezonas 
mēģinājums 4. oktobrī plkst. 18.00 Straupes 
pagasta tautas namā;

Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīvi 
sāk jauno sezonu!

•  Straupes jauktais koris, diriģente Arta 
Zunde. Pirmais jaunās sezonas mēģinājums 16. 
oktobrī plkst. 18.00 Straupes pagasta tautas namā;

• Amatierteātris “Sapņojums”, režisore Ināra 
Baltgalve. Pirmais jaunās sezonas mēģinājums 
11. oktobrī plkst. 20.00, Straupes pagasta tautas 
namā;

• Senioru deju kolektīvs “Munsturis”, 
vadītāja Ineta Indriksone. Pirmais jaunās sezonas  
mēģinājums 3. oktobrī  plkst. 19.30 Straupes 
pagasta tautas namā;

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Straupe”, vadītāja Rudīte Jurciņa. Pirmais jaunās 
sezonas mēģinājums 5. oktobrī plkst. 20.00 
Straupes pagasta tautas namā. 

•  Deju kolektīvs “Idumeja”, vadītāja Ginta  
Berķe. Pirmais jaunās sezonas mēģinājums 
6. oktobrī plkst. 10.30 Straupes pagasta tautas 
namā.  

Ik gadu oktobrī Pārgaujas novada amatiermākslas kolektīvi 
uzsāk jaunu sezonu un gaida jaunus dalībniekus.

Sieviešu klubiņš 
“Straupes dzirkstelītes” 

sāk jauno 
darbošanās sezonu 

4. oktobrī 
plkst. 15.00 

klubiņa telpās 

(blakus Plāča frizētavai).
Mēs gleznojam, aužam, 

adām ar adāmmašīnu, šujam, 
darbojamies ar mālu, 

radoši veidojam 
floristikas darbus u.c.

Nāc arī tu mūsu klubiņā 
sevi pilnveidot! 

Ierodamies ar savu šīsvasaras 
ražojumu “Vasara burciņā”.

Laipni gaidīts ikviens!

UNGURMUIŽA
13. OKTOBRIS 16.00

UKRAIŅU PIANISTES, DAUDZU STARPTAUTISKU KONKURSU 
LAUREĀTES OLGAS PALIY SOLO KONCERTS

Ieejas maksa 10 EUR, biļetes Biļešu paradīzes kasēs

WWW.UNGURMUIZA.LV

http://www.zobuveseliba.lv/klinikas-lv/riga-plavnieki
http://www.zobuveseliba.lv/klinikas-lv/cesis
http://www.zobuveseliba.lv/klinikas-lv/sigulda
http://www.zobuveseliba.lv/klinikas-lv/valmiera
http://www.zobuveseliba.lv/mutes-veselibas-centri-lv/gulbene
http://www.zobuveseliba.lv/mutes-veselibas-centri-lv/balvi
http://www.zobuveseliba.lv/mutes-veselibas-centri-lv/balvi
http://www.zobuveseliba.lv/
mailto:info@ungurmuiza.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Pārgaujas Novada Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:
Pārgaujas novada pašvaldība.    

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

 Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes 
tapšanā!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma 
“Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā,  

ir notikusi saskaņā ar fizisko personu 
datu aizsardzības regulu.

Straupes zirgu pastā 7. un 21. oktobrī
Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Rudīte Vasile, 
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa 

Pirmo reizi Pārgaujas novadā 
dzēr venei tiks izrādīts īpašs 
gods – slavinot šīs ziemeļnie-
ciskās ogas vērtīgās īpašības un 
nozīmi mūsu novada simbolikā, 
7. oktobrī tiek rīkots Pārgaujas 
novada dzērveņu festivāls. 

Dzērvene ir Zemes dāvana 
Latvijai un reizē arī Pārgaujas 
novadam un tā iedzīvotājiem. 
Novada teritorijā plešas plaši 
purvi, kur ik rudeni zaļu sūnu 
ciņos saulē krāsojas koši sarka-
nās ogas. Par dzērveni Pārgaujas 
novadā domā un runā ar mīles-
tību, un tāpēc nav brīnums, ka 
šī veselīgā oga rotā novada ģer-
boni.

7. oktobrī Pārgaujas novada 
dzērveņu svētkos slavināsim šīs 
ziemeļnieciskās ogas labākās un 
veselīgākās īpašības un rudenīgā 
gaisotnē pulcēsimies Straupes 
zirgu pastā. Laikā no plkst. 11 
līdz 14 tur darbosies dzērveņu 
ēdienu un dzērienu kulinārā 
darbnīca, kur no vietējiem pro-
duktiem, atklājot dažādus gar-
šas noslēpumus, paskaidrojot 
ēdiena gatavošanas procesu un 
aicinot ap mek lētājus vērot un 
piedalīties degustācijā, norisi-
nāsies ēdienu gatavošana, kuros 
kā izejvielas tiek izmantotas 
dzērvenes – gan zupa un gaļas 
ēdiens, gan deserts un dzērveņu 
dzēriens.

Festivālā piedalīsies projekta 
“Livo nijas kulinārais ceļš” dalīb-
nieki no Igaunijas un Latvijas, 
piedāvājot pro duktus un ēdie-
nus, kas saskan ar senatnīgām 
Livonijas laika kulinārijas tradī-
cijām. Vienlaikus Straupes zirgu 
pastā risināsies Straupes lauku 
labumu tirdziņš, kas nu jau vai-
rāk nekā desmit gadus regulāri, 
katra mēneša 1. un 3. svētdienā 
iepriecina savus apmeklētājus 
un tūristus ar slow food filozofi-
jai atbilstošu produktu klāstu un 
ir vienīgais Baltijā, kas iekļauts 
starptautiskās asociācijas Slow 
Food Internationale Earth Mar-
ket tirdziņu saimē. 

Rudenīgo svētku gaisotni 
krāšņu padarīs dzīvā uguns, 
kas veidos sim bolisku gaismas 
un siltuma apli, tā ļaujot visiem 
klātesošajiem piedzīvot īstu 
“Latvijas goda apli” par godu 
Latvijas 100. dzimšanas dienai. 

Īpašos svētkos godināsim 
Pārgaujas novada 
populārāko ogu – dzērveni

29. septembrī uz  Senioru dienas pasākumu kursēs autobuss, 
kas piestās šādās pieturās:

Biekas pl. 11.30,   Raiskums pl. 11.35,  Dzintari pl. 11.40,  Līdumnieki pl. 11.45,
Auziņas pl. 11.50,  Stalbes tautas nams pl.12.00, 

Plācis - Kraujas - Straupes pamatskola pl. 12.15,  Ruckas pietura pl. 12.30,  
Rozula pl. 12.40,  Stalbes tautas nams pl. 12.50
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